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শিক এক শত বৎলর পৃর্ষে,' ১৮৪০ শ্রীষ্টান্যের ভা কণিক তার 
এক ধনী জমিদার-বংশে কালীগ্রসয় সিংহের জন হইয়া ইল এবং 
মা ত্রিশ বৎসরের শব্স্থায়ী জীবন যাপন করিয়া তিনি ১৮৭৭ এরই 
পরলোক গমন করিয়াছিলেন । কিন্ত উচ্চ সাহিত-প্রতিভা রং 
অসাধারণ বদান্যতাগুণে কালীগ্রসন্ন তাহার ল্পপরিসর জীধনং ইমন 
মহিমমণ্ডিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, উনবিংশ শ্তাকীর ত লা 
দেশে শ্রেষ্ঠ মনীধি-সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহাকে আজ গণনা না-করিয়াঁ উপায় 
নাই। তিনি নিতাস্ত কিশোর বয়সেই দেশের এবং দশের হিতক্কারী 
অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়া এমন কতকগুলি মহতী কবীস্তি: বাখিক্া? 
গিষাছেন যে, অকাল-খত্যু এবং ভবিষ্তৎ কাল তাহার সেই, কান্তি: 
কাঁরতে পারে নাই, বন্বধ তাহার চবিতরের ওদাধ্য ও সাহিতি তক পতিতী 
আমাদের নিকট উত্তরোত্তর উজ্জ্ঞবলতরই হইয়া উঠিতেছে। আজ দীর্ঘ 
এক শতাব্দী পরে তাহার জীবনী ও কান্তি আলোচনা করিয়া বান ু  
এই আক্ষেপই করিতেছি যে, তাহার সকল আবদ্ধ কীর্তি সম্পূর্ণ হইৰ ম 
যোগ পায় নাই ; পাইলে বাংলা দেশ উননতিমার্গে। ০ হি নর ১ 
হইতে পারিত। রর রি 

তুলনাব দ্বার! কালীপ্রসন্মের প্রতিভা নি হ হই ॥ কালীর রঃ 
বি্িচজের ছুই বৎসর পরে 'অন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে যগ্ছন 
পরলোক গমন করেন, বন্ধিমচন্্র তখন 'ললিতা.ও মানপে'র, সা ধাপ 
এবং বৈদেশিক বাণীসাধন। ত্যাগ করিয়া মাতে ননী পাল, 
কুগুলা* ও দ্ুপা্িনীগ সচল শেষ করিয়াছেন) - রমার 
তখনও তবিস্ততের গর্ভে). কিন্ত কালী প্রসঙ্ সেই কষা গালে 
সমাজে, আষ্ট্রে এব, সাহিত্যে, এমন সকল কীতি: স্থাপন টু তেরি: 



৬00 কালীগ্রল্গ পিহ রন 

হইয়াছেন, যাহার আলোচনা ও বিবৃতি এ যুগেও আমাদের অপরিসীম, 

 ববিদ্ময়ের উদ্রেক করিতেছে । কালীপ্রসন্নের বহমুখী প্রতিভার এবং. 

বিচিত্র কর্্রীকনের অদ্ভুত পরিচয় লাভ করিয়া পাঠকমাজেই' নিঃসংশয়ে 

স্বীকার করিবেন “য, এহ কী্ডিমান্ পুরুষ দীর্ঘজীবী হইলে বাংলা দেশ ও 

বাঙালী জাতি লাভবান হইত । আজ
 তাহার জন্মুশতবাধষিক উৎসব 

উপলন্গ্যে আমবা এই কীন্তিমান পুরুষের জীবনী ও কীত্তির কথ! 

সাধারণের গোচর করিতেছি । 
্ 

বাল্য-জীবন ৃ | 

কালীগ্রপন্ন কলিকাতা জোঁড়ানাকো-নিবানী প্রসিদ্ধ দেওয়ান 

শান্তিাম মংহের প্রপৌর, জমগরুঞ্চ সিংহের পৌস্র, এবং নন্দলাল মিংহের 

একমাত্র পুত্র। অনেকে ভীহার গন্মভারিখ ১৮৪১ খর্ব বলিয়া মনে 

করেন, প্রকুতপন্ষে উহ ১৮৪০ শ্ীধান্ধ । 

কালীপ্রনঙ্জের জন্ম-উপলক্ষ্যে সিংহ-পরিবারে পমীরোহের সহিত যে- 

উত্সব সম্পন্ন হইয়াছিল, "সংবাদ প্রভার? হইতে তাহার বিবরণ 

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৪, তারিখের “ক্যালকাটা কুরীয়ার” পঞ্জে অনুদিত 

হইয়াছিল । বিববুণটি নিম্বে উদ্ধৃত করিতেছি 2. | | 
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-. ইশবে কালীপ্রসন্ হিন্দু-কলেজে শিক্ষালাড করিয়াছিলেন, কিন্ত 

কৃতী ছাত বলিয়। তাহার খ্যাতি ছিল না। তিনি গৃহে বিগ! উইলিয়ম 



ফাকপ্যাটরিক নাষে. এক জন, সাব আাহাখো: (রীতিখত, ক ধ্জী 
অধ/য়ন করিয়াছিলেন । সংস্কৃত এবং ম উভাষ বাংলার প্রতি, ভারা. . 

শাঁশৈশব অন্ছবাগ ছিল। এই ছুই ভাষাও তিনি 'পত্তিত রাখিয়া আয়. 

্রিযাছিলেন । ছিতোম প্যাচার নকৃশাণ্য কালীঘ্রসঙ্গ তাহার বালা-:. টু 

ধনের ষে অপূর্ব বর্ণন! রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিক কল্সন! বলি 

নে করিবার কারণ নাই | তিনি লিখিয়া গিয়াছেন ₹- চা 

 ছেলেবেঙগা থেকেই আমাদের বাঙ্গল। ভাষার উপর বি্ক্ষ4 ওকি ছল 

[িখবারও নিতান্ত অনিচ্ছা! ছিল না। আমরা পূর্বেই বলিছি যে আমাদের বুড়ো 
ঢাকুরম! ঘুমবার পূর্বের নানা প্রকার উপকথা কইতেন। কবিকক্ষণ, কুতিবাস 

উ কাশীদাসের পযার মুখস্থ আওড়াতেন। আমরাও সেইঞুলি মুখস্থ করে দুলে. 

বাড়ীতে ও মার কাছে আওড়াতেম-_মা শুনে বড় খুসি হতেন ও কখন কখন. 

আমাদের উৎসাহ দেবার আলো ফি পয়্ার পিছু একটি করে সন্দেশ ও মাই 

দিতেন; অধিক মিষ্টি খেলে তোল! হতে হয়, ছেলেবেলা আমাদের এ সবার 

ছিল, সুতরাং কিছু আমরা আপনার! খেতুম, কিছু কাক ও পানরাদের জন্ভে ছকে 

ছড়িয়ে দিতুম ; আর অ।মাদের, মুঞুরী বলে দিবি একটি সাদ! বেরাল: ছিল 

(আহ! কাল সকালে সেটি মরে গ্যাচে---বাচ্চাও নেই) বাকী সে প্রসাদ, পেত। 
সংস্কাত শেখাবার জন্তে আমাদের এক জন পণ্ডিত ছিলেন, তিনি আমাদেক রি 

লেখাপড়! শেখাবার় জঙ্কো বড় পরিশ্রম কতেন ।. ক্রমে আমরা চার বছরে ু গ্তকোধ 

পার হলেম, মাথের ছই পাত ও ঘুর তিন.পাত পড়েই আমাদের জ্যাঠামোর ছু. 

হলে!) টিকি, ফোঁটা ও রাগ বনাত ওয়ালা ট্লো৷ ভষ্টাচাধা দেখলেই তক কনে. 
ষাই, ছোড়াগোস্থের. এ কম বেস্কাড়া বেশ দেখতে গেলেই তকে হারিকে: ক 

কেটে দিই, কাগজে প্রস্তাব -লিখি--পয়ার লিখছে চেষ্টা ফরি ও অক্টের লেখা. 

অস্কার থেকে চুরি করে আপনাস্গ- বঙ্গে অহঙ্কার করি--সংস্কত কাগেজ থেকে, ছু. 

থেকেও, কষে আমরাও টিক এক অন সংস্কাত কালেখের, ছোক্রা হয়ে পড়গোম ) 

গে রবলাতোছা। হিরু ও. হিলের পর্বত: থেকেও. উহ হে: উঠলো-_বখন. 



৮ ... কালীপ্রসন্ন সিংহ চি 

বোধ হৃতে লাগলো কিছু দিনেক্র মধ্যে আমরা দ্বিতীয় কালিদাস হবে ( ওঃ 

শ্রীবিষ কালিদান বড় লম্পট ছিলেন ) ত। হওয়া! হবে না, তবে ব্রিটেনের বিখ্যাভ' রর 

পণ্ডিত জন্সন? না? (তিমি বড় গরিবের ছেলে ছিলেন ) লেটি বড় অস্ত ূ 

হয়, তবে রামমোহন রার? হাঁ, এক দিন রামমোহন রায় হওয়া যায়---কিন্ক 

বিলেতে মত্তে পারবে! ন1। ৃ 

ক্রমে কি উপাকে আমাদের পাচ জনে চিন্কে, সেই চেষ্টাই বলবাতী হলো, 

তারই সার্থকতার জন্বই ফেন আমরা বিগ্যোৎসাহী এাজ্লেন-গ্রস্থকার জয়ে. 
পড়লেম--সম্পাদক হতে ইচ্ছা হলো--সতা কল্পেম-_ব্রা্দ হলেম--তত্ববোধিল 

সভায় যাই-বিধব! বিষের দালালি করি ও দেবেশ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচ্ 

বিভাদাগর, অক্ষধকুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ড প্রত্ভৃতি বিখ্যাত দলের লোকেদের 
উপাসন! কবি-_আন্তবিক ইচ্ছে ষে লৌকে জানুক ঘষে আমবর।ও এ দলেব এক | 

জন ছোটখাট কেই্ট বির মধ্যে! | 

হায়! অল্প বয়সে এক এক বার রি দাসক্ঠিয়ে আমরা যে সকল ৃ  
পাগ.লামে! কবেচি, এখন সেইগুলি স্মরণ হলে কান্না ও হাসি পার; এ 

ছয় বৎসর ব্যমে ক'লীপ্রসন্থ পিতৃহীন হন। ৬ এপ্রিল ১৮৪৬. 

তারিখে ওলাউঠ! রোগে তাহার পিতা নন্দলাল ওরফে -ছাতু সিংহেন্ছ,: 
ম্ত্যু হয়। প্রতিবেশী হ্রচন্দ্র ঘোষ কালীপ্রসন্নেন অভিভাবক এবং পিভৃ- রর 

সম্পত্তির তত্বাব্ধায়ক নিযুক্ত হন । পা 

৯৮৫৪ আ্টান্খের ৫ই আগস্ট বাগবাক্সারের প্রপি্ধ বন্থ-বংশের' 
লোকনাথ বস্থর ভ্রাতা বেণীমাধ্ব বস্থুর কন্যার সহিত হি 

ক্ষালী প্রসন্নের শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। 'সম্বাদ ভাস্কর* পত্রে প্রকাশ ৫1. 
গত শনৈশ্চর বাসরীয়' যামিনীঘোগে আমারদিগের' প্রি নু 

পরলোক্গত বাবু নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের বংশধব পুত্র শ্রীমুত কালীও 
সিংহ বাবুর উদ্বাহ কাধ্য রঙ্গপুরের সদর আমীন শ্রিযুত বা বেসীাথয 

: বরে কম্তার সাইত সম্পন্ন রহইরাছে 1৮ আই ১৮৫৪... 



এল দিন পরে বিয়োগ রই কালীর চ্নাখ : বর ্ 
এক কন্যার সহিত পরিনীত হন । | : | 

| বিগ্তোতসাহিনী সভা 

অতি অল্প টির কালীগ্রসম্প সাহিত্যচচ্চায় মনোনিবেশ ফরেন 1. 

 বঙ্গভাষার অনুশীলনের জন্য তিনি মাত্র তের বৎসক্স বয়সে পট ভার 
প্রতিষ্ঠা করেন । ইহাই বিষ্যোত্সাহিনী শভা. নামে: ৃ প্র 

কালীপ্রসম্গেব অরন্নেক কীর্তি এই বিগ্যোৎ্সাহিনী সম্ভাকে ফেজ জে কিবা. 
অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাবে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । ১৪. কুন | 
১৮৫৩ (১ আবণ্চ, ১২৬০ ) তারিথের ' সংবাদ প্রভাকরে, প্রকাশ ৮ ক 

জাষ্ঠ মাসে বিবরণ 1-. “ভনন্দলাল সিংহ মহাশয়ের পুরান, | 

: বাবু কালীপ্রসরর সিংহ বঙ্গ ভাষার অস্শীলন জন্য এক সভা করিয়াছেন । । রর 

এই সভাই ষে বিগ্বোৎ্শাহিনী সভা, তাহাতে সন্দেহ নাই 1* | 
বিগ্যোৎসাহিনী সভার প্রথমাবস্থায়্ এবং পরেও অনেক পিন 

কালীপ্রসন্ধ ইহার সম্পাদকতা- করিয়াছিলেন । সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
নভার বিজ্ঞাপন হইতে আমরা আরও কয়েক জনের নাম সম্পাদকক্ধপে 
পাই; ইহার! উমেশ মন্তিক, কষেত্রনাণ বস্থ ও রাধানাথ বিদ্ারত্ব। ৫ 

* ১৯ জানুয়ারি ১৮৪৬ তারিখে; বিস্যোৎসাহিনী সান প্রথম টার সার 

অধিবেশন হয়, এই কারণে সভার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৫ গ্াষ্টা্ বলিয়। মনে কর! স্বাভাবিক : 

ঞকুতগক্ষে বিগ্োৎপাহিনী সম্ভার সান্মখসরিক- ইল যথাসময়ে অনুটিত ছ্য নাই র্ 

এক বৎসরের মধোই প্রথম, তিনটি সান্বখসরিক" ধা হইয়াছিল । ১৯. জানুয়ারি ১৮৫৬, 

তারিখে শ্রথয সা্বংসরিক সত হইলেও, তৃতীয় সাহ্বংসরিক. সভার অধিবেশন হইয়াছিল, 
১৪ জানুহোরি ১৮৫৭ তারিখে 7: .. 



কফকমঙগ ভট্টাঢাখা, প্যারীটাদ- মিত্র, কুষ্ষদান পাল প্রভৃতি 

বিগ্যোৎসাহিনী সভার সভ্য ছিলেন। এই সভায় অনেক জ্ঞানগর্ভ 
গ্রবন্ধাদি পঠিত ও আলোচিত হইত । কালা প্রসন্ন স্বরচিত অনেক 

প্রবন্ধ এই সভায় পাঠ করিতেন । এক জন প্রত্যক্ষদশ্ট বিগ্যোত্নাহিনী 

সভা সন্ধে সমাচার কধাবর্ষণ” পত্রে (১৮১৭ আগস্ট ১৮৫৫) যে বিবরণ 

প্রকাশ কেন, নিনে তাহা উদ্ধৃত করবা হইল £-- ্ 

| আমরা গত শলিবাসবীয় যামিলী যোগে শাবছ্োৎসাহিনী। সভাধ গমন 

করিয়াছিলান*-। নুনাধিক ছুই শত ভদ্র সস্তান এ সভায় বিদামান ছিলেন, 

কালী প্রসন্ন বাবু প্রসন্ন বদনে সমাদর পূর্বক উাহারদিগকে সন্বোধন করিয়া! অকৃঠ 

সুঝঠ হরে বিপোত্মাহিনী পত্রিকার গ্রাইক মহাশর দিগেন পত্র মকল পাঠ 
কমিলেন, কানপুব দিনাজপুর বগুড়! ঝালেম্বরাদ নানা স্থানীয় গুণগ্রাহক গ্রাহক 

মহাশয়ের বিদ্[োৎসাহনী। পত্রিকা গ্রহণার্থ পত্র লিখিয়াছেন। জীঘুক্ত বাবু 
কালী প্রসন্ন সংহ মহাশয় এ দকল পত্র পাঠ করিয়া মূল প্রস্তাব অর্থাৎ বাণিজা 
বিষয়ে কি২ উপকার, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ ব্যক্ত করিলেন তৎপরে সভা 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ শন্দম মন্লিখিত বিস্তারিত রপে এ সকল বিষয় 
ব্যস্ত কণ্পেন অনস্তর কালীপ্রমন্স মিং বাবু ঈষদ্চান্ত প্রসন্ন বদনে বলিলেন সভা 
ও দর্শক মহাশয়দিগের মধ্যে প্রস্তাবিত বিষয়ে ষে ভাষায় যিনি খাহা বলিতে: 
পারেন বক্তৃতা কর্ন তাগাতে আমরা আহ্াাদিত হুইয়। পভার কার্য এবং 

উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে যথাসাধা কিঞ্িং বলিয়াছি অন্থভব করি সর্বসাধারণ 

লোকে! বিদ্যোৎযাহিনী পত্রিকাতেই তাহা দেখিতে পাইবেন। 

সাধারণতঃ, শনিবার সক্ধ্যাকালে বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধিবেশন 
হইভ। সভায় কি ধরণের প্রবন্ধ পাঠ ও বন্তৃতাদি হইত, তাহার 

: শড়াদ দিবার জন্ত সেকালের সংবাদপঞ্ হইতে কয়েকটি, বিজ্ঞাপন 
উদ্ভুত করিতেছি 



: বিগ্বোহসাহিনীলভা ৯৯: 
(১) আগামি শনিবাসয়ে লি, জে, মনটেগিউ [ ডেভিভ হেয়ার আ্যাকাডেমিক্স 

প্রধান শিক্ষক ] সাহেবের বস্কৃতা করিবার ভার ছিল, অকম্মাৎ তাহার কোন 

বাধা ঘটিবায় তিনি আগামি শরনিবারে আসিতে অক্ষম, আগামি শনিবারের গর 

শরনবারে তিনি “1900908168 2700068069 ৫120৮501965 828 

11100001200 2597189%” এই বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন, “মনষ্যজাতির মহত্ব 

কি?” এই বিষয়ক ৬প্িস্তাব শ্ীযুত প্রিযমাধ্ব বসুর খারা এই শনিবারে, পঠিত, চি 

হইবেক। ধর শশ্মা ।--সংবাদ প্রভাকর", ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ |. 

(১) আদ) শনিবার জন্ধ্যার সময় বিদ্যোৎসাহিনীী সভার প্রকাশ্য সং টি 

তষ্টবেক, দর্শক ৪ সভ্যগণ সভান্থ তহইযা বাধিত করিবেন। সম্পাদক 

মহাশয় তা্গাব সম্পাদকীয় আসনে এইবার শেষ উপবেশন করিয়া বঙ্গদেশের 

কুটীাতি দ্িষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন) শ্ীউমাচরণ নন্দী। কণ্মাধ্যক্ষ 1. 
"সংবাদ প্রতাকক', ১৫ মার্চ ১৮৫৬ ) | | 

(৩) আগামি শনিধার সন্ধ্যার পথে যুগল/সতুস্থ বিদ্যোৎসাহিনী সভা 

শ্রীধৃত কার্কপেটিক সাহেব 55381061075265 10700৩ 6০ 610০ 5৪৪ আও ৃ 

0০506 অর্থাৎ দেশকাল বিষয়োপবোগী অভিপ্রায় বিষয়ে লেক্চর রঃ 
উপদেশ করিবেন, অত এব উক্ত সময়ে স্জ্য ও বিদ্যোৎসাহি দর্শক মহাশ ১. : 

উপস্থিত হই” বাধিত করিবেন । জীকালীপ্রসম্ম সিংহ । সম্পাদক 1 “সংবাদ 

প্রভাকর', ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬, বুধবার | 

হনিথিত. প্রবন্ধের জন্য বিচ্যোত্সাহিনী সভ। মাঝে মাঝে পুরস্কার 

প্রদীন করিতেন। এই প্রসঙ্গে সংবাদপত্র হুইতে দুইটি বিজ্ঞাপন 

উদ্ধৃত করিতেছি £₹-- 

(১) “জগতে সুখি কে ?” এই বিষ্ষুক প্রবন্ধ ষে ব্যক্তি লিখতে ইচ্ছা 

করেন উত্তম হইলে বিচার তে ২২ আমাক মধ্যে বিদ্যোৎসাহিল সভা 

তাহাকে ই টি শত টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন, ৮ পেজি কয়মার, ১. 



১২ কালীপ্রসন্ন সিংহ 

ফররমার নৃযন হইলে গ্রহণযোগ্য নহে। শ্ীকাপীপ্রম্ন সিংহ। সহকারী. 

বন্াধ্যক্ষ 1---“সংবাদ প্রভাকর', ৪ জুন ১৮৫৬। | 

(২) শহিনদুধর্দ্ের উৎকৃষ্টভা” বিষয়ক প্রবন্ধ নানা প্রকার প্রমাণাদি সহিত 

লিথিতে হইবে, ধিনি . লেখকগণের মধ্যে বিচারে উত্তম হইবেন তাহাকে 

 বিদ্যোত্মাহিনী সভা! তিন শত মু পারিতোধিক প্রদান করিবেন ২ মাঘ 

সাম্ঘৎসাঁক সভায় প্রেরণ কণিতে হইবেক 1 শ্রীক্ষেত্রনাথ বস্থু । বিদ্যো২সাহিনী 

সভা দম্পাদক 1--*নংধাদ গুকাকর', ৪ নবেম্বর ১৮৫৬। 

কালীপ্রসন্গের বিদ্যোতৎ্সাহিনী সভা কেবলমাত্র সাহিভ্যালোচনা- 

কাধ্যেই ব্যাপুত ছিল না। গণ্যমান্ত সাহিত্যিকের সম্বর্ধনাদি দ্বার 

সাহিত্যান্্ণীলনে সাধারণকে উৎ্সাহিত করাও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য 

ছিল। সেই উদ্দেশ্টানুসান্পে কালীপ্রণন্র বিগ্যোৎ্সাহিনী সভার পক্ষ 

হইতে বাংলায় অমিত্রাঙ্ষর ছন্দ প্রবর্তনের জন্য মাইকেল মবুস্থদ্ন দত্তকে , 

স্বদ্ধিত করিবার নিমিত্ত ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ তারিখে একটি সভা 

আয়োক্ষন কবেন। বঙ্গসাহিত্যের সেবা কদিয়! দেশবাসীর ছারা সম্বদ্ধিত 

হইবার শৌভাগ্য বোধ হয়, নাইকেলের অদৃষ্টেই প্রথম ঘটে । এই 
সভায় উপস্থিত হইবার জন্য মাইকেলের গুণান্তগত্ত বর গণামান্ত ব্যক্তি 

আমন্ত্র-গিপি পাইয়াছিলেন। কালীপ্রসম্নের এই আহমস্ত্রণ-লিপি উদ্ধৃত 

করিতেছি ২: | 

5 469৮ 9, | 
" 09002010660 00986 817, 001010861. গৈ, 306৮ এ 88115560109 98. 

& 20106, 01 900008920916 10৮085107. 17001000001 ৮10) 8/0028১ 689 3৬3 
০8০ 136০ 00 18702607857 1 10859 0690. 50 51860 50 9811 ৪, 70696128901 60089 
১0 1018)6 68৮6 & 1015 00950962000 2056660৮৮ প05 00008900৮৮৩ 
00০0881020 01 09. 05587188500, 11) 01087 60 110066 জল 000 0 80161015165 
88 ১৮ 15 ০898৮19 01 16020858108+ ৬51)110 106870808 265 5566 00180691000. 
80910607980. 89759 1292080৪165 0010083 10960072 ] 8551) 06166076 6৪ 
00118৫, ৬00 21259 139 1006 511 ৬111 09 চ180890, 05 500 817১0. 00658008 

86 25128 92) 0080৯) 20836, 009 1260 1008082068৮ 11 ৫, 

| | ০০৫০৪ ৮0) 
২. পুচ সচ059022739 3170810 
091998% 6155 96৮, 5৮৪৬ 1962. 
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_ বিভ্োৎসাহিনী সভা... ৫ ৯৬ 

সর্ঘনাসভায় রাজা প্রতাপচন্ত্র সিংহ, রমাপ্রসাঘ রায়, ফিশোরীটা রে 
মি, পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সমাগম হইয়াছিল)... 
বিগ্তোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কালীপ্রসম্ সিংহ কবিবরকে একখানি, 
মানপত্র ও একটি মুলাবান্ মস্ত রজত-পানপান্র উপহার দিয়া ছিলেন । ... 
মানপত্রথানি এইরূপ £-- ্ 

_. এক্কেস।- 

মান্তবর শ্রীল মাইকেল মধুক্দন দত মহাশয় সমীপেষু । 

কলকাতা বিছ্বোৎসাহিনী সভার সাবনয় সাদর সম্ভাষণ নিষেদনমিদং। 

ষে প্রকারে .হউক বাঙ্গাল! ভাবার উন্নতিকল্পে কার়মনোবাক্যে বত 

করাই আনাদের উচিত, কর্তব্য, অভিপ্রেত ও উদ্দেশ্যা। প্রায় ছত্ব 

বধ [?] অতাত হইল বিদ্যোৎসাহিনী দতা সংস্বাপিত হইয়াছে এবং | 

ইহার স্বাপনকর্তী তাহার সংস্থাপনের উদ্দেশে যে কতদবুর কৃতকাধ্য 

হইয়াছেন তাকা সাধারণ সহায় সমাঞ্চের অগোচর নাই। আপনি 
বাঙ্গালা ভাবষাষ যে অনুত্তম অশ্রুতপূর্ব অমিত্রাক্ষর কবিত। লিখিয়াছেন, 

তাহ। সহদয় সমাজে অন্ভীব আঘৃত হইয়াছে* এমন কি আমরা পূর্বে স্বপ্লেও 

এক্ধপ বিবেচন। করি নাই যে, কালে বাঙ্গাল। ভাষায় এতাদৃশ কবিত। 

আবিভূত হইয়! বঙ্গদেশের, মুখ উজ্জ্বল কাঁছবে। আপনি বাঞ্াল] ভাষান্ব 

আদি কবি বলিয়া পরিগণিশ্ড হইলেন, আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে অনুত্তম 

অঙঙ্কানে অলস্কাত করিলেন, আপন। হইত্ডে এ একটি নুতন সাহিত্য বাঙ্গাল! 

ভাষার আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্য আমর! আপনাকে শহশ ধন্বাদের সহিত 

বিদ্যোৎ্সাহিনী সভাসংস্থাপক প্রদত্ত বৌপাময় পাত্র প্রদান করিতেছি। 

এ আপনি ঘষে. অলোকসামান্ কাধ্য করিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার * 
। অভীষ সামাস্ত | পৃথিবীমগ্ুলে ধত্তদিন যেখানে বাঙ্গাল। ভাষা প্রচলিত 

খাকিষেক তচ্দেশবানী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা, 
পাশে, বন্ধ বাকিতে হইবেফ, বঙ্গবাসীগণ অনেকে এক্ষণেও আপনা 



১৪. 1. - কালীশ্রস্ সিংহ 

সম্পুপ ঙ বিবেচনা করিতে পারেন নই কিন্তু যখন তাহার! সমুচিতরূপে 

আপনার অলৌকিক কাধ্য বিবেচনা সক্ষম হইবেন, তখন আপনর 

নিকট কৃতজ্ঞতা গ্রকাশে ক্রুটি করিবেন না। আজি আমর! যেমন 
আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়। আপনার সহবাল লাভ করিয়া আপনা আপনি 

ধন্য ও কৃতা'থনম্মন্য হইলাম হয়ত মোঁদন তাহার! আপনার অদর্শনজনিত 

হুঃদহ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন । কি বর্দিটি আপনি মে লময় 

বর্তমান ন। থাকুন বাঙ্গালা ভাবা ষতদিন পৃথিবীমন্ডুলে প্রচারিত থাকিবে 

ভা্তাদিন আমরা আপমার সহবাস সুথে পরিতৃপ্ত হইতে পানির সন্দেহ 

লাই । এক্ষণে আমর! লিনীত তাবে প্রার্থনা করি আপনি উত্তনোত্বর 

বাঙ্গাপা ভাষার উন্নাতকন্পে আরও যত্ববান ঠউন। আপন। কর্তৃক 

যেন ভাবি বঙ্গসন্তানগণ নিক্গ ছুঃখিনী জনদ্শব অবিধল বিগলিত অশ্রুজল 

মাজ্জিনে মক্ষম হন । ঠাহাদিগের দ্বার যেন খঙগভাধাকে আর ইংরেজি 
ভাব! সপত্বীর গঙ্লাবনত হইয়া! (চরসম্ভাপে কালাতিপাতত করিতে না হয় । 
গ্ুত্যুত আমর! আপনাকে এই সামান্ত উপহ।র অর্পণ উৎসবে ষে এ সকল 
মহ্বোদস্জগণের সাহাধ্য প্রাপ্ত হইরাছি ইহাতে ভাহাদিগের নিকট 
চিরবারিত বাহলাম, তাহার! কেবল আপনার গুণে আকৃষ্ট ও আমাদের 

উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এস্ইানে উপস্থিত হইয়াছেন । জগদীস্বরের 
নিকট প্রার্থনা, করি তাহারা ঘেন জীবনের বিশেষ ভাগ গরণগ্র 
বিনিয়োগ করেন... | 

কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভ। স্যবর্গীণাম্। 
বিচ্যোৎ্মাহিনী সভা 

২ কান্তন ১৭৮২ শকাব্দ । 

এই মানপত্রের উত্তরে মাইকেল বাংলায় একটি বি তা করেন 
তাহার বক্তৃতার অন্থলিপি নিন্বে দেওয়া হইল £-_ 
স্পস্ট রাাা 

খা হ্* ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ তারিখ 'সামপ্রকাশ' হইতে ৬৪ এ 



বাবু কালীপ্রসম্প পিং মহাশয়, আপনি আহার প্রতি বের়প সমাদর 

ও অনুপ্র্গ প্রকাশ কারতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট ঘে কি: 

পধ্যপ্ত বাধিত হইলাম তাহ! বর্ণন। কর! অসাধা। ৃঁ 

স্বদেশের উপকার ক্কবা মানব জাতির প্রপান ধর্ম । কিন্তু আমার 

মত্ত ক্ষুদ্র মন্থুষ্য দ্বার! যে এদেশের তাদশ কোন অভীই্ সিদ্ধ হইবেক; 

ইহা একান্ত অসস্তবনীয়! তবে গথান্থুরাগী আপনারা আমাকে ষে 

এতদূর সম্মান প্রদান করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনার 
সৌজগ্ত ও সম্ৃদসুতা। | 

বিদ্াবিষয়ে উৎসাহ প্রদান কর! ক্ষেত্রে জলসেচনের স্বায়। ভগবতী 

বন্ত্ভী নেই জঙ্গ প্রাপ্তে যাদৃশ উর্বরতরা হন, উৎসাহ প্রঙ্গালে বিদ্যাও: 

তাদৃশী প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই বিদ্যোৎসাহিনী সভা দ্বারা 
এদেশের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বল! বাহ্ল্য। 

আমি বক্তৃতা [বষরে নিপুণতাবহ'ন। সুতরাং আপনার এপ্রকার 

সমাদত্র ও অনুগ্রহের হ্থাবিধি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম। কিন্ত 

জগদদীখরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন আমি যাবজ্জীবন আপনার 

এবং এই মলামাজিক মহোদয়গণর এইকপ অস্ভুগ্রহভাজন খাকি ইতি ।-- 

'সোমপ্রকাশ', ২* ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ । 

কালীপ্রসন্ন মাইকেেলের প্রকৃত গ্রথগ্রাহী ছিলেন । কবির স্র্ধন। 

করিয়াই তিনি নিজ কর্তব্য শেষ করেন নাই, 'ম্থনাদবধ কাবা 
বিশ্লেষণ করিয়া দেশবাসীর নিকট মাইকেলের অসাধারণ প্রতিভার 

পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন ২ 

| বাঙ্গালী সাহিত্যে এবন্প্রকার কাব্য উদ্দিত হইবে বোধ হয়, সরস্থতীও স্বপ্পে 

জানিতেন না। 

*সশুনিয়াছে বীথাধ্বনি দাসী, 

পিকবর রব নব পঞ্জব মাঝারে 



ই কালীগ্রসন্ন সিংহ 

সরম মধুর মাসে ; কিন্ত নাহি গুনি 

হেন মধুমাখ! কথ কতু এজগতে !” ্ 

হায়! এখনও অনেকে মাইকেল মধুসুদন দর্ভজ মহাশয়কে চিনিতে পারেন 

নাই ! সংসারের নিয়মহই এই প্রিয় বস্তর নিয়ত সহবাস নিবদ্ধন ীভান, 

প্রতি তত আদর থাকে না, পরে বিচ্ছেদই তদ্গুণরাজির পরিচয় প্রধন করে? 

তখন আমরা মনে মনে কত অমীম বন্থণাই ভোগ করি। অম্ুর্তাপ আমাদিগের 

শরীর জঙ্ঞজারত করে, ভখন তাহারে শ্বরণীম্ব করিতে বত চেষ্টা করি, জীবিতাবস্থায় 

ভাঙ্| মনেও আইসে না। | 

মাইকেল মধুনুদন দত্বক্জ জীবিত থাকিয়া যত রর যত কাব্য রচনা করিবেন, 
তাহাই বাগল| ভাষার সৌভাগা বলিতে হইবে । জোকে অপার কেশ স্বীকার 

কারয়া জঙলধিজল হইতে রত উদ্ধারপূর্ববক বহমান অলম্কারে বান্নবেশিত কনে । 

আমরা বিনা বেশে গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক রত লাভে কৃত্তার্থ হইয়।ছি, এক্ষণে 

আমর] মনে কারুলে তাহারে শিরোভূধণে ভূষিত করিতে পারি এবং অনাদর 

প্রকাশ করিতেও সমর্থ হই; কিন্তু তাহাতে মণির কিছুমাত্র কৃতি হইবে না। 

আমরাই আমাদিগের অজ্ঞতার নিমিত্ত সাধারণে লজ্জিত হইব ।---“বাবধার্থ- 
সঙ্গ 5 আযাঢ ১৭৮৩ শক, পৃ. ৭৫-৫৬। | 

১. মাইকেলকে অনুসরণ কিয়! সর্বপ্রথম কালীগ্রসন্ন সিংহই অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহার 'ছতোম পাচার নকশার প্রথম 
ও ছ্িতীয় ভাগের গোড়ায় এই ছুইটি কবিতা আছে ২ 

হে শারদে ; কোন্ দোষে ছুবি দাসী ও চরণতলে ? 

কোন্ অপরাধে ছলিলে দাসীয়ে (য়ে এ সন্তান? 

এ কুৎসিতে | কোন্ লাজে সপত্বী সমাজে পাঠাইব, 

হেবিলে ম| এন ুপে--নুষিবে অগৎ--ইাসিবে 

পো ॥ অপয়ানে উড়রায়ে কাদিবে 
এ (সমর মনে ফ্যান থাকে ; চির অনুগত লেখনীরে 1. 



চে সব্জন ! ভাবের কনিষ্্ল পটে, নি ডি, 
রপ্ত রসের রে... রা 

চিঞ্জিন্ু চরিজ্র--দেবী, সরম্বতী বরে) .. 

কপাচক্ষে হের একবার ; শেষে বিবেচন! মতে 

যার যা অধিক আছে “তিরস্কার” কি 'পুরক্ষার”  -. 

দিও তাহ। মোরেস্পবহ্ছ মানে লব শির পাত । 

মাইকেলের সম্র্ধনার পর-বৎসর কালীপ্রসন্ন পার্দরি লঙকে ম্দ্ধিত 

ক্ষরিয়াছিলেন । এদেশবামীর অকৃত্রিম স্থহদ্রূপে পাদরি লঙকে ভিনি 

বিশেষ সম্মান করিতেন | দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ইংরেজীতে 

প্রচার করার, অভিযোগে নীলকরেরা লঙের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করিলে 

কালীগ্রপন্ন স্বয়ং স্থগ্রীমকোর্টে গিয়া মকদমার অবস্থা লক্ষ করিতেন | 
এই মকর্দগাঁয় বিচারপতি সারু মর্ড্যান্ট ওয়েল্ল যখন লঙের এক মাস, : 
কারাবাস ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ করেন (২৪ জুলাই 
১৮৬১), তখন: কালীপ্রসন্নই অগ্রসর হইয়া অযাচিত ভাবে সহম্র মুদ্রা. 
আদালতে প্রান করিয়াছিলেন। এই ঘটনার কয়েক মাস. খরে. 

কালীপ্রসন্ন শুনিলেন--লঙ স্বদেশ যাত্রা করিতেছেন । তিনি বিগ্কোধ- রঃ 

সাহিনী সভার পক্ষ হইতে বিদায়ের প্রাক্কালে তাহাকে অভিনন্দিত 
করিতে বিশ্বত হন নাই । এই উপলক্ষে “হিন্দু পে্রিয়ট ৩ মার্চ ১৮৬২ | 

তাবিখে লিথিয়াছিলেন ২-- ০০ 

8911/10%১ 1৪৬ 01928, | 
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কল্যাণকর বা সমাজ-সংস্কারক অঙঠানাদির সহিডও- বিক্ষোৎ ঈলাহিনী : 
স্তর যোগ ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বর বিদ্যাসাগর. যখন নিধকাবিধাহ 



| রি : কালীপ্রসম্ন সিংহ 

প্রচলন সম্পর্কে আন্দোলন উপস্থিত করেন, তখন কালী প্রসন্ন বিগ্যোৎ- 
সাহিনী সভার পক্ষ হইতে তাহাকে সাহা) করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন ৯. 

কালীপ্রসন্ন বিষ্যাসাগরকে ভক্তি করিতেন ; বিষ্াসাগরও তাহাকে পুত্রের 
নায় মেহ করিতেন । ১৮৫৬ শ্রীষ্টান্দের গোড়ায় খন বিধবা-বিবাহই- 
আইন জারি করিবার আয়োজন চলিতেছিল, এবং এই প্রস্তাবিত 
ঝুইনের বিরুদ্ধে আবেদন্পত্র পেশ হইতেহিল, তখন বিচ্চোত্পাতিলী 
সভা বিধধা-বিবাহ পমর্থন করিয়া বহু গণামান্য লোকের স্বাক্ষরধুক্ত 
একথানি আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক এভায় প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা 
করিতৈছ্িলেন। এই সম্পরকে সংবাদ প্রভাকর* লেখেন ৮ 

বিগ্োৎসাহিনা সভা বিধবা বিবাহ পক্ষে লেজিসঞ্জেটিব কৌন্সেলে 
যে দরখাস্ত দিতে ইচ্ছা করিতেছেন ভাঙাতে কিন সহন্সর ভর লোকেন 
স্বাক্ষব হইয়াছে, ষগ্যপি কেহ স্বাক্ষর করিতে ইচ্ছা করেন বিচ্যোৎসাহিনী 

মভাক্স আগমন করলেই স্বাক্ষর গুস্ঠক পাইবেন 1১২ মে ১৮৫৬। 

১৮৫৯ খ্রীষ্টাকের জুলাই মাসে বিধবা-বিঝাহ্-আইন বিধিধদ্ধ হ হইলে, 
কালীগ্রসন্ন সংবাদপত্রে ঘোষণা! করেন যে, ধাহারা বিধবা বিবাহ করিতে 
ইচ্ছুক হইবেন, বিগ্ঠোখ্সাহিনী পভ তাহাদের প্রত্যেককে এক সহমত 
সূত্র পুরক্কার দিতে গীকৃত আছেন। ২২ নবেশধর ১৮৫৬ তারিখের 
সিংবাদ প্রভাকরে, প্রকাশ ২ | : 

বিজ্ঞাপন ।--বিছ্েছিসাতিনী। সভা বিধবা বিবাহচ্ছু ব্যক্কতিবর্গকে 
জা কারত্রেদ্বেন ষে ১৭৭৭ শকীয় উন[বংশ সভাম্ব সভার অধ্যক্ষ 
মহোদরগণ প্রতি বিষাঙ্তে এক৯» নহশ্র মুদ্র। প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছেন, 
অতএব গ্রতিক্ঞা অর্থাৎ সব্বন্ধ নির্ধবন্ধ পত্রে বাক্ষরিতত হইলেই বিবাহের 
পুরে বিগ্কোৎসাহিনী সভা! সন্কলিত অর্থ প্রদান করিবেন। শকালীপ্রসনন 

| লিজ, " বিক্টোতসাহি নী সভা! সম্পাদক । 



 বিস্যো্সাহিনী সভা 

. বিদ্যাসাগরের বহবিধাহ-নিবর্থীক | 

কালীএ্সর সহযোগিতা করিয়াছিলেন 1 ২ 

আরও একটি ব্যাপারে বিগ্যোৎসাহিমী গভাব পক্ষ হইতে কাল ৃ 
আন্দোলন করেন। উহা কলিকাতা নগরশ্রাপ্তে বেশ্ঠাঙদিগের খাসস্থন ৃ  

নিদ্দেশকরণ সন্বজ্ধে। এই প্রসঙ্গে বিভোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে 

যে আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাইবার প্রস্তাব হয়, তাহা. 

২ তত চি: 
সিডি 

্ স্ ৯০০১০, ৭০ 
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১৯ নবেম্বর ১৮৫৬ তারিখের “সংবাদ প্রতাকরে, প্রকাশিত হইয়াছিল । রর 

আবেদলপত্রথানি এইরূপ :--. 
গ্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু । 

১ 

বিদ্বোৎসাহিনী সভা, কলিকাতা নগবপ্রান্তে বস্টানিগ্রে বাসন্থল নি টি 

জন্য লেজিসলেটিব 'কৌন্দলে আবেদন করিবেন, আবেদনপত্র আপনার নিকট 

প্রেরণ করিতোছ পাঠকবর্গের বিদ্িতার্থ শ্রভাকরে প্রকাশ ককিবেন । ও 

আঁকালীপ্রসন্ম সিংহ । বিদ্যোৎসাহিনী মা স্পাদক। 

নগস্ষপ্রাস্তে বেশ্তাগণ বগতিকরপ ক্ষণ বঙ্গদেশবাসিগণের তার 

লেজিমলেটিষ কৌন্সমে আবেদন । ্ প্র 
মহামহিম ভাবত্বরষীয় ব্যবস্থাপক সমাজের অধ্যক্ষ মহোদযগণ গসনীপেছ। | 

নিয় স্বাক্ষরিত বঙদেশবামীদিগের সবিনর নিবেদন এই ধে বিধব! বিবাহ রঃ 

প্রথা প্রচলিত করার বন্গদেশবাপিগণের থে কত উপকার হইয়াছে তাহ! 

বর্ণনাতীত, কারণ দেশের শাস্তিরক্ষণ ও কুরীতি নিবাকরণ করাই ছন্ধরমিগের 

উচিত কাধ্য ও তাহাদিগের পরম ধর । এক্ষণে পুলিস কর্তৃক যেস্কগ শািরক্ষা 

হইতেছে বর্ণন বালা, অতি ুচারুরণেই হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই, টা 

*. কৌলীল্গ-প্রথা রহিত কারবার রড ১..ফেব্রুয়ারি ১৮%৯ চারে বলব. 
লোকের স্বাক্ষরিত । যে ছ্িতীয় 'াবেদনপরর রাজা পেরি হর ডছাডেও কালীর রি 

ক্ষ খ্াছে ॥ 



86:01 হীন নি 

2 মগরীয় যাবসীয় শাতিরক্ষার মধ! বেগ্যাকুল হাব! ভীহা
র » অনেক অংশের আট হয়, 

কারণ বাঝযোষাকুল সমস্ত ব্াত্রি মদ্যপান দ্বার র্ীতবাদ্যাদিস্ কোলাহলে এক 

উৎপাত আরম্ত করে যে ভগ্রলোক মাজেই উক্ত পল্লীতে শরনাগ।র ত্যাগকরণে 

স্বাধঃ হন, চৌধ্য কাধ্যদ্বারা যে সমস্ত জ্রব্যাদি সংগৃহীত হর তাহ! কেবল খর 

বারললনাগপের ব্যবচার কারণ। রাতিকালে মদ্য বিক্রপ্ন বাতা ভয়ানক শাসিত 

তাহ! কেবল বারষোষাগণের নিমিতে হয়, কলহ, মদ্যপান হারা! জীবন সংহাহ, 

ও বাসন দৃত্কীড়। ইত্যাদি ভয়ানক অত্যাঁচার করণ এই বারল্্রীগণেন আলয়েই 

সম্পাদিত হয়, আরো বলীয় মুবকবুন্দের হা স্বভাব সংশোধন বলিজেও বলা 

বাইতে পারে, কারণ তাহারা কি প্রাতঃকালে কি সায়ংকালে সাবকাশ হইলেই 

এই কদাচার কন্মে প্রবৃত্ত হয়, বেশ্যা সংখ্যার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে তাহার রু 

্ তাৎপধ্য কি কেবল তাহাদিগের প্রতি কোন উক্ত নিয়ম ্বদ্যাবাধ প্রচলিত হয় 

নাই বলিয়াই তাহাবা স্বেচ্ছাচারিসী হইয়া যথেচ্ছা ভাভাই করিতেছে, কেবল যে 

বেশ্াদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবাষ এত উৎপাত হইতেছে তাহাও নঙ্তে, বঙগদেশীর 

ধনবানগণ স্বীয় স্বীয় বসতবাচীতেও অধিক ভষ্টালোভী হইয়া ভত্রপল্লীমধ্যে 

| বেস্তাগণকে স্থান দান করিয়া অতুল স্মপ প্রান্ড হইতেছেন যদ্বারা এক ঘৰ 

বৈশ্তাবুদ্ধি হইবার সেই ভত্্রপন্লী একেবারে অভন্র নিয়মে পরিপূর্ণ হইতেছে অতি 

নির্মল নিফলঞ্চ ধনবান মান্ত বংশের প্রাসাদের নিকটেই বেশ্তানিকেতন কেবলই 

ভয়ানক ব্যবহার প্রদর্িত হইতেছে । অতএব হে সত্য মহোদবগণ ! আপনার! 

মলোযোগী হইয়) বেশ্তাগণকে নগরে প্রান্তে একত্রে নিবসতির আজ্ঞা করুন 

নতুবা! কোন প্রকারেই ভদ্র ধনবানগণ এই বিশাল ধলপুণ ভদ্র নগর বাসের ূ 

উত্তম স্থল বোধ, করিতে পারেন না। ষদ্যপি রাজা হইয়। প্রজা দ্রিগের শত 

চীৎকারের সমকষে কালার জায় ব্যবহার করেন তাহ। হইলে সেই বাজার রাজদ্বের 

কান্তি কোন ফালেই পতাকা রূপে উড্ীন হইতে পারে ন।। | 

. সমিতি পুবে মোণাঙগাজি' মীমক স্থান 'বশ্ািগে বাসস্থল ছিল নদ্যাপিও | 

স্তাহার অনেক পরাণ প্রাপ্ত হওয়া যার পু, সময়ে .যেন্সপ শাস্িরক্ষার নিয়ম 



ছিল, মধো তাহা, উজ্েখ ৪ জা বা: অককারে দে তা বসত ই নে 
অযোধ্যা, কালী, দিল্লী ইত্যাদি নগরে বং ইউরোলীয় 'নানা" নে এই প্রকার 

রীতি প্রচলিত আছে তজ্জন্ত আমর! বিমীতভাবে এই নিবেদন করি যে গেলীর 
্বাথয বৃদ্ধি ও শান্তিকাধ্য উত্তমরূপ দিরর্ধাহ জন্ত সভ্যমহেপেজয়েরা মমোধোযী: ই রা 

বেশ্তাদিগের বিমিত শ্বতন্ত্র পল্লী নিদিষ্ট করুন, বদ্ারা, আমাদের ঈ্িত বব ্  

শুসিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। 
ূ মহোদ়গণ 

আমর! আপনাদিগের নিতান্ত অগত ত্য 7 ঃ 

কর শিং ৮. 778 

্তাংসাহিনী ষ্ডা সম্পা্ক । . 

৯৮৫৭ শ্রীষ্টাকে বিদ্যোত্সাহিনী সভা৷ জনসাধারণের তি জন্থা রা 
একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপনের আয়োজন করিতেছিলেন--সংবাছ* 

পজে এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল । . ১২ মার্চ ১৮৫৭ তাতে | 

সমাচার চত্দ্রিকা'য় প্রকাশ ২__ . 3 ও, দত বি 
পুস্তকালয় সংস্থাপন ।--আমলা শুনিলাম োড়ানাকো। /বজ্োধসাহিনী সার ্ 

সভ্যোরা এক সাধারণ বা শাখ? প্রকাণ্ঠ,পুত্ভকালর সংস্থাপন.্বয়িবেন, শীযুক্ত.বাধু 
রালীপ্রসন্ধ. সিংহ তাহাতে উচিত যত সাহাধ্য করিবেন, এবং আরে! এরগতি [ও 
হইল এ সভার সভ্যের) বন্ধমানাধিপতি বাহাছরের নিকট. মাহাধা লা . 

করিষেম। | 

বিদ্যোৎসাহিনী র রঙ্গমঞ্চ 2 
| -বিক্লোৎলাহিনী- সভার আর একটি উল্লেখযোগ্য অঙগ-_বিজ্টোধািন: 

| বুলম্ধ। ইহার মারফত কালীগ্রস় বাংলার নাট্যাভিনয়. তন নান, 
সাহিতার ধথেই, উন্নতি সাধন-করেন। ৬ 



২২ | | কালী প্রস লি 

উনবিংশ তারার? মধ্যভাগে বাংলা নাটাশালার নঘজীবন লাভ | 

হয়। পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক পুরাতন হইলেও এপর্যন্ত উহা একটি 

স্থায়ী কীত্ি হইয়া দাড়াইতে পারে নাই । এই ধিফলতার একটি প্রধান 

কারণ, বাংলা ভাষায় নাটকের অভার। এক লেবেডেফ ১৭৯৫-৯৬ 

প্রীই্টান্দে ও নবীন বন্ধ ১৮৩৫ গ্রীষ্টান্জে ভীহাদের নাটাশালায় বাংলা 

নাটকের অভিনয় করান ; অন্য সকলেই শেক্সপীবের নাটক অথবা কোন 

স্কত নাটকের ইংরেন্সী অন্থবাদদ অভিনস্ব করাইয়াছিলেন। কিস্ত 

১৮৫৭ খ্রীষ্টান্ধে কপিকাতায় একসঙ্গে তিনটি বঙ্গমঞ্জে বাংল নাটকের 

অভিনয় আরম্ভ হইল; তন্মধ্যে কাঁলীপ্রসন্ধ মিংহের বিস্যোৎ্সাহিনী 

বঙ্গমঞ্চের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ! | 

বিস্যোৎসাহিনী বঙ্গমর্ধ কালীপ্রসন্েরর উদ্যোগেই ১৮৫৬ শ্রীষ্টাব্ডে 

প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ ইহা! বিগ্যোৎসাহিনী সভার সহিত সংযুক্ত ছিল ।* 
পরু-বৎসরেব ১১ই এপ্রিল শনিবাধ এই ধঙ্গমঞ্ের বার উন্মোচিত হয় ও 

সেই তারিখে উহাতে প্রথম অভিনীত হয় ভট্টনারায়ণ-চিত “বেণীসংহার” 

নাটকের খামলাবায়ণ তর্করত্ব-রু'ত একটি বাংলা অনুবাদ 1 এই অভিনয 
লশ্বন্ধে সংবাদ প্রভাকরে? নিক্টোদ্ধিত বিবরণটি প্রক্কাশিত হয় £- 

যুগলসেতু নিবাসি লিংহবাবুদিগেব ভবনে গত শনিবার [১১ এপ্রিল] 

সন্ধ্যার পয মহাপমাকবোহে নট্যিক্রীড়া হইবাছিল, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি 
সার. আরখর বুলার সাহেব, উত্ডিয়া গবর্ণমেন্টের প্রধান সেক্রেটারী মেং সিসিল 

বিন সাহেব প্রস্কৃতি ৫৭ জন প্রধান ইংরাজ এবং নগরীয় অনেক আয 

মহাশয়ের এ নাট্য ক্রীড়! দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, তাহারা! সকলেই নাট্য 

কৌতুক দর্শনে সত্তষ্ট তইয়াছেন, এবং বাবুবা সাহ্কেবদিগকে পান তোজনে 

পরিতোষ ফৰিয়াডেন “সংবাদ প্রভাকর', ১৫ এপ্রিল ১৮৫৭, বুধবার । 

টা “০ নিররকারর প5৫৮৮ ৪ (0 67৩ ০০০৪ যা ০৫. ০ 
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নর টিকে পীর নিজেও গতিন করিয়াছিলেন এ ধা ্  

তাহার অভিনয় খুব গ্রশংসনীন় হইগ্াছিল। প্রশ্শংসায় উৎলাহিত: হা / 

তিনি স্বয়ং নাটক-রচলায় প্রবৃত হন এবং ১৮৫৭ ্ রীষ্টাছের সেপ্টেখর মালে 
কালিদাসের “বিকুমোর্বশী'র অচ্বাদ পুস্তকাকাবে শ্রকাশ' করেন) 

ইহার “বিজ্ঞাপন পাঠে আমু নাট ক-রচনাষ উদ্ধত ও ছি্োৎসাহিনী টু 

বঙ্গভূমির কখা জানিতে পারি 2 এ 
বাঙগপা নাটকের অস্ভুরূপ বহুকালাবধি ব্গবাসিগণ গর্শন ফরেন নাই, ১ চি 

অতি পূর্বকালে মতাকবি কালিদাসাদির থান! যে সমস্ত সংস্ত মাটক বতিত্ঠ হয়, টি 

স্তাহারই অধুক্ধপ হইত, পদ্ধে প্রান্ধ ছহ দিন শত বহন অতীত হইল পাকে. ও 

খ্ভাবায নাটক ও অনুরপাদি.একফালেই রহিত হইয়াছে, ঘেই অববি আগ প্রেস : 

ধনবান্ ভবলে নাটকাদির অভিনয় কয় নাই। পরে সেক্ৃসপিয়ত ও স্নান... 
ই'রা্ি নাটকাদি বঙ্গদেশে অভিনয় হইলে হিদ্দু্ঘণের সংস্কৃত ও' বাল! আটকের 

ন্তুরূপ করিতে ইচ্ছা হুয়। উইলসন্ সাহেব লেখেন প্রায় অপীতিবর্ধ পজতীত 

হইল কৃষ্ণনগরাধিপতি * গ্াপ্ত শ্রীযুক্ত রাজ ঈশ্বরচন্দ্র রায় বাহাদুরের পক 
চিত্রবন্জ নামক এক সংক্কত নাটকের অনুপ হর, কিন্ত রঙগগৃষির নিয়ম . 
ন্থবত্তী হইরা অভিনয় করেন নাই, ও সংস্কৃত ভাষায় 'লিপিত্- নহইফার, ভি ৃ 
অনেকের মনোবগ্ন হয নাই । ৰ রত ঢু না 

এক্ষণে এই বিস্তোথলাহিনী সভান্ঘ অধীরস্থ বঙ্গভূঁমিতে ব্গধাসী গল পুন রি 

খালা নাটকের কআনুরূপ দর্শমে পারগ ভইগেন। প্রথম; ধিক্যৌৎগাতিনী 
রঙতৃমিতে তটনারাণ প্রশীত বেগীগংহায় পাটকের জীবুক্ত রামনাবারখ ভারা. 
কত রাঙ্গলা অনথরাদের গ্মতিমগর ই, যে অঙ্াত্মার] উত্ত অভিনয় লদয়ে গজভুঙিতে 
উপনীত ছিলেন, তাহারাই জাহান উত্তমতার (বিরবে হিখেচনা কষকিবের। ৫ 

. আগ্তরর নটগণ বগাগিহিত নিয়ম করছে অন্থরপ করার কর্ম ৰ রি 

 পরীতিত্রাঙ্গন ও শত শত ধন্তবাদের পাজ হইঝাছিলেন)... :. | 
শন প্র দশক, পহোদরাণের তা জাবাত পঙাং পাযালিনীর. 



ক ্ রী এ 8  এক্ালীপ্র্ন শিং 

অনথরোধ বশ'তঃ পুনরায় বিদ্যোৎসাহিনী ভার ' অধীন, বঙ্গডূমিতে অনুরূপ 

কারণই .বিক্রমোর্ধহী অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইল, এক্ষণে বিদ্যোৎসাহী 

মহোদয়গণের পাঠযোগ্য এবং লাগরীয় অন্ত রঙগস্ভূমির অন্ন্ধপ যোগা হইলে | 

আমার শ্রম সফল হইবে | " | র 

২৪ .নবেস্বর ১৮৫৭ তারিখে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে বিক্রমোর্ধদশী 

নাটক মহাসমারোহে অভিনীত হয় । কালীপ্রসন্ন স্বয়ং পুরূরবাঁর ভূমিকা 

কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন । 
১৮৫৮ শ্ীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহের “সাবিত্রী সত্যবান নাটক, 

প্রকাশিত হয় । এখানি তাহার নিজন্ব রচনা--কোন সংস্কত নাটকের 

অনুবাদ নহে । এই বৎসরের ৫ই জুন তারিখে বিদ্যোখনাহিনী রঙ্গম্চে 
| নাটকখানির মহলা দেওয়া হইয়াছিল, 'সংবাদ প্রভাকরে,র নিয়োন্ধাত 

ংশ হইতে একথা জানা যাইবে ২-- ্ 

আগামি শনিবার ৭ ঘণ্টার সময় কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙগভূমিতে 

শ্রীধূত বাবু কালীপ্রসন্ সিংহ প্রণীত সাবিত্রী সতাবান নাটকের আভিনধিক 

পাঠ হঠবেক একপ প্রথা বঙ্গবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত নাই, তবে ইংবাজী 

সেক্সপিয়ব প্রভৃতি নাটক যেরপ পঠিত হইয়া! থাকে ইহাও সেইরূপে পঠিত 

হইবেক অধিকস্ত ইহাতে বিস্তর গীত সংযোজিত হইবার তাহ! ঘগ্রেন সহিত, 

| মিলাইযা গান করা. যাইবেক ।--সংবাদ প্রভাকর" ৪ জুন ১৮৫৮, শুক্রবার । 

. -শুধু নাট্যকল! নহে, সঙ্গীতের উন্নতিকল্পেও কালী প্রসন্নের বিশেষ চে 
'ছিল,। হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর *৮কালিগ্রসন্প সিংহ” প্রবন্ধে লিখিয়াছেন ₹-₹ 

: একজন বিশিষ্ট গায়কের মুখে শুনিয়াছি ধে বিখ্যাত মহাভারতের অনুবাদক 
পকালিপ্রসয় সিংহ মহাশয় স্বাভাবিক অলাবুর তৃত্বের অনুকরণে কাগজের তুগ্ব 
“প্রস্বত করাইযছিলেস) তাহা তীহার বৃহৎ অট্টালিকা স্থ বৈঠকথানার মজলিসে 

| হয উৎসাহাযো 'গাওনাও হইয়াছিল । কাগজের তম্ব অনেকটা 

টুর কাছাকাছি; ফি কাঠের করিলে, মেরপ হয় ন!. 



»রালিমিংহ মহাশয়ের রন ৫ বীদার এরপ কস টি 2 

নিশ্বাণের চেষ্টাব জঙ্য. বাত সমাক্ক. হহা নিক্ঘট' কুতজ্ কগয 

পৌষ-যটুব ১৩২৫৭: *১৯৩। 

সাময়িক-পত্র পরিচালন 

গ্রস্থাদি বচন! ব্যতীত বিভিন্ন সাময়িক-প পত্র পরিচালনেও কালাপ্রস্ন 

প্রভূত রুতিত্ব প্রদর্শন করেন। যে-সকল সামগ্রিক-পত্রের সহিড় 
তিনি নংগ্রি্ট ছিলেন, এব্প চারিখানি পত্রের পরিচয় নিয়ে প্রদত্ত" 

হইতেছে । 

“বদ্যোত্সাহিনী পত্রিকা? 

বিগ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র- ন্ব্রপ “বিদস্োৎসাহিনী পত্রিকা” নামে . 

একখানি মানিক পত্তর্িক1 কালীপ্রসন্ন প্রকাশ করেন। ই্ার প্রতি 
সংখ্যার মূল্য ছিল এক আনা, কিন্ত সভার লভ্যবৃন্দ বিনামূল্যে এক 

খণ্ড করিয়া পাইতেন। ইহাতে কালীপ্রসম্নের রচনাবলী-- বিশেষতঃ 

যে-সকল..প্রবন্ধ তিনি বিদ্যোত্সাহিনী সভাতে পাঠ করিতেন, হি 
প্রকাশিত হইত । : 

“বিগ্যোত্সাহিনী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা 1গ্রকাশিতৃ হয় ২০ এক্রিল ্ 

১৮৫৫ তারিথে। পত্রিকার মলাটের উপর মুস্ত্িত ধকিভ ২ 
বিগ্যোত্সাহিনী পর্রিক। মাসিক প্রকান্ট। বিজ সি ১.3 

বিরচিত। খাঙ্গাল সুপিরিয়র হস্তে সৃত্রিত। 

এই 'নংখাযায় “বিজাপনে” কালীপ্রপন্ন লিখিয়া ছিলেন £ 
যদিও আমার তাদুশ বঙ্গভাবায় ব্যুৎপন্তি হয় লাই, তখাপি বিভব: 

ব্যক্কিবৃহের উৎ্ধাহে-এই.কপে প্রবৃত হইলাছ ।' 



২ ক্ষালীপ্রপন্ধ সিংহ 

“বিচ্ষোৎসাহিনী পাত্তরকার প্রতি সংখ্যায় ১০ পৃষ্ঠা পরিমাণ লেখা 

থাকিত। প্রথম ছুই সংথ্যায়--সভ্যতার বিষয়, চালা ; বাল্য-বিকাছ, 
কৌলীন্ত ও বিজাতীম কাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা--এই কয়টি 
প্রবন্ধ আছে । কালীপ্রসন্নের বাল/রচনার নিদ্শন-শ্বরূপ শেষোক্ত 

প্রবঞ্ধটি হইতে কয়েক পতস্তি উদ্ধৃত করিতেছি £--" 

**-মুসলমান রাজার! রাজনীতি অনভিজু ছিলেন, প্রজাদিগকে কিরূপ পালন 

করিতে হয় তাহ! ন। জানাতে পালন স্থলে পীড়ন করিডেন, এবং এই প্োষেই 
ক্ঠাহাদিগের ঝাজ্র্য নষ্ট হয়। তিন্দু শ্রজারা তার সহ করিতে ন। পাবিষা 
আপপাদিগ্রকে পরিস্রাণ নিমিত্ত ইংরাজদিগকে আহ্বান কিমা বাঙ্গাপারাজ্য 

অধিকার করিবার সহ্পার করিয়1 |দ্লেন কিন্তু ব্রিটাশ, গবরণ মেণ্ট ও বিজাতীয় 

পক্ষপাতশুন্ধ নহেন । মুষলমানদিগের অধীনে পরিশ্রমের কফলভোগ করিতে 
পাওয়া হাইত না বলিয়! কেহ পরিশ্রম করিত না। কিস্তু এক্ুুপে বিবেচনা হয় 
ভাঙাও ভাল ছিল। এক্ষণে অবাধে বিস্তার বিমঙসস জ্যোতিতে সকলের মন 
উদ্জ্বল হইতেছে কিন্ত কি মনভ্তাপ! যে ইংবাজদিগের সমকুৃত্ভবিন্ত হইলেও 
তাহায়গরিগের গ্তাস় উন্চ পদ প্রাপ্ত চওয়া যায় না। এক জন ইংবাক্ষ থে করছ 
করে যদি সেই কশ্ম এক জন বাঙ্গালি নির্ধাহ করেন শাহ ভইলেও ভাঙা 
এভন সেই ইংবাজের ন্যার হবে না, সমান বেতন পধওয়া দুরে থাকুক 
'পেক্ষাকৃত পারগ হইলেও সে পদ তাহার পাইবার বিষয় কি, ইহাকে কি 
নিঙ্গাতীয় পক্ষপাত বল ন!। এক্ষণে একবার আকবর বাদসান্ে স্বর করি, 
সাহার সময়ে যোগ্য ব্যক্ষি হইলেই রাজোর গুরুতর কম্মের তার গ্রহণ করিতে 
পারিত হিন্দু কি মুসলমান তাহার বিচার ছিল ন/ | তাহার নিকট বিস্তাই পুজ্য 
হইত, যেমন একচন্্র গগনমণ্ডলে উদয় তইয়। পৃথিবীর সকল অস্ধকার হয়ে, 
সেইরূপ তিনি উদর হইয়া পূর্ব মুস্লমানদিগের, রাক্দধন্ম অনভিজ্ঞতা জগ যে 
অন্ধকার ছিল, ভাহ! হরিয়ান্িলেন দেখ ব্যবস্থাপক কৌনসলে এক্ষণে প্রজাদিগের 
“কোন হাত না থাকাতে কত আসজজোর সন্ভাবন। কোন আইন আহার হখাজং 



সাময়িক্ষ-প্ধ, পরিজানা চু 

প্রভাদিগের মত গ্রহণ হয় ন! ইভাতে তাহারা কোন নিচ্থদ খকলযাপরর জান 

ফরিলেও স্ন্ধ পাকে পরস্ধ মুসলমানদ্বিগের প্রতি কোন দোষারোপ কর! বাইতের 

পারে ন! তাতারা যে কালে রাজ1 ছিল সে কালে অনভ্যতাই সহল ছিল কিন্তু 
এইক্ষণে অসভ্যতা দূর হইয়! সত্যতার সোপান বদ্ধিত হইতেছে । আমাঙিগোর 
বুটাশ গবরণমেণ্ট সত্য বলিয়া লোকবিখ্যাত আছেন ক্মতএব বিজাতীয় পক্ষপাতত 

থাকিতে এ বিবয়ে গবরমেণ্ট সভ্য বলিয়! পরিচয় দিতে অবস্থাই লক্জঞ। পাইবেন ॥ 
'বিদ্োৎসাহিনী পক্্রিক এক বৎসরের অধিক কাল জীবিত ছিঙ্গ ॥ 

২* মে ১৮৫৬ তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে? ১২৬৩ সালের “জ্য মাসীয় 
বিগ্যোৎসাহিনী পত্রিকার বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রবন্ধটি” উদ্ধৃত ছুইগ্াছে। 

“সর্ধতত্ব প্রকাঁশিকা॥ 
১৮৫৬ খ্রীষ্টান্দের জুলাই €) মাসে কালীপ্রসক্ন 'সর্ধতত্ব গ্রকাশিকা, 

নামে আনু একখানি মাসিক পত্র প্রকাঁশ করেন। ঈশ্বরচন্্র গুধ 'বংবাদ 
প্রভাকরে* পরবর্তী ৬ই আগস্ট তারিখে লেখেন ৮ 7 

'সর্বব তদ্ব এ্রকাশিকা' অর্থাৎ প্রাণি বিদ্যা, ভৃতব্ব বিদ্যা, ভূগ্গোল বিচ! ও শিল্প 
সাহিত্যাদি ভোতক মাসিক পত্রিকা । ইত্যতিখেয এক খানি নূতন পরি? 
আমন! প্রাপ্ত হইয়া তাকার আঞ্োপান্ত পাঠ করিয়া পরষ সঙ ছইয়াছি, পরিকঃ 

প্রকাশক ব' প্রকাশকগণ যে যে বিবয় লিখঘ়াছেল 'তাহায, পরা সমুদরাঃশকেই 
উত্তম বাঁলতে হইবেক, যেহেতু. তাহাতে স্ুলাধু সবলে বজ ভাবার অতি 
পরিষ্ষাররণে অভিপ্রায় সফল ব্যক্ত হওয়াতে এ পত্রিক। সর্ব সাধারণের 

পাঠোপযোরী হইয়াছে, বিশেষতঃ 'কুতর্ক-্মন' নামক প্রথম প্েক্ভাব সর্ব্বোত্য$ 

হইয়াছে,১১ত। 

বিগ্যোত্নাহিনী সত্ব।-সম্পাদ্ক কাৰটপ্রসক্পই যে 'সর্ববতত্ টির | 

প্রকাশ করেন, “ববি প্রকাশিক। পন্িকা'র নিয্বোদ্কত ক্ংশ হই 
তাহা জান! যাইবে $-. 7 



রঃ কালীগ্রসন্ন সিংহ 

সথালার 1. বিষ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক সর্ব তত পালি নামক এফ 

মাসিক পত্তরিক প্রকাশ করিয়াছেন ।--১৭ খণ্ড, ৮ সংখা, ১২৬৩ । 

“বিবিধার্থ-স্ঙ্গ।হ' 

ইহার পর আমরা কালীপ্রসঙ্গকে আর একখানি মাসিক পত্র সম্পাদণ 

করিতে দেখি । ইহা “বিবিধার্থ-সর্গহ'। বাজেন্্রলাল মিত্র এই 

পতিকার প্রথম ৬ পর্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন । ক।লীগ্রসন্ন ৭ম পর্ব 

সম্পাদন করেন। 

“বিবিধার্থ-সঙ্গ হে'র সম্পাদন-ভাব গ্রহণ করিয়া কাঁলী প্রসন্ন ৭ম পর্বের 

প্রথম সংখ্যায় € বৈশাখ, ১৭৮৩ শক ) ভূমিকা-ন্বর্ূপ যাহা লেখেন, 

হার কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি £-- 

১৭৭৬ [১৭৭৬ ই] শকে বঙ্গভাষান্তু বাদক-সমান্দের আন্বকুল্য জীযুক্ক বাবু 
রাজেন্্রগাল মিত্র কর্তৃক বিবিধার্থ-সঙ্গ,ত প্রথম প্রকাশিত তয়, এবং 'তদবধি 

ক্রমাগত ছু বহসর যথানিয়মে উদ্গিত হইয়া আসিতেছে । কেবল্ মধ্যে 
ফিরৎকাল বঙ্গভাবান্ববাদক-সমাজের অর্থকুচ্ছ, উপস্থিত হওয়ায় তাহার অন্যথ) 

হুইয়াছিল।...ববিধার্থ কি বিদ্যাবাতী রমমীকুল কি তত্বদশ্ণ পঞন্চিতসমাজ, সর্ববক্রই 

তুল্য সম্মানে পরিগৃহীত হইয়াছে; এমন ।ক বর্ণ-পরিচয়ুবিহীন বালকগণও শুঙ্ধ 
চিত্র দর্শনা ভিলাষে বিবিধাথের প্রকাশ-কাল প্রতীক্ষা! করিয়াছে ।"' 

বিবিধার্থ এতাবৎ কাল ধাহার অবিচলিত অধ্যবসায় ও প্রযত্তে পূর্ববোস্িখিত 

বন্তর জ্ঞানগর্ভ রচনাবঙ্গীর আন্দোলনে পাঠকবর্গের প্রেহভাজন হইয়াছে-_ 

বিনি বাঙ্গালিভাধারে বিবিধ তত্ব।লঙ্কাবে জলম্কৃত কবিয়! খ্বদেশের গৌরব বপ্ধন 

করিয়াছেন__এক্ষেণে তিনি এতৎ পত্রের সম্পাদকীয় পদ পরিত্যাগ করায় বিবিধার্থ 

ঘিলক্ষণ কি, তীকার করিয়াছে। জন্মদাতা হইতে স্বতন্ত্রিত ও 'সহস! 

খল্ন্ত হওয়াতে 'অনেকে ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিতে 
শব শীযুক্ত বাবু বাজেন্্রপাল মিত্র মহাশক্সের পরিবর্তে তৎপদে' 



অপর বাক্ির পুশৃঙ্খজে কীধ্য নির্ধাহ করা, নিক্া্ত হজ বনপার হছে । 

বিবিধার্থ যে প্রকার পত্র, হি মচাপয়ই . তাহার, উপযুক্ত পার ছিলেন. 

বছুশাদক-সমাজ, বিবিধার্থ সহাদয়-সমাজের স্েহভাজন ও পাঠকমণ্ুলীর নিভাা 

নিশ্রয়োজনীয় নহে আানিয়াই অগত্যা আঙারে তৎপগ্গে প্রত্চিঠিত করিয়াছেন 

কিন্তু িবিধার্থ-সম্পাদন-পদ্দ হ্বীকান্ন করিয়া আমি অসমসাহপিকতার কার্য 

করিয়াছি । জাহিতা-সংসারে "মামার নাম অভ্ত পূর্ব $ ব্তরাং এতাদুশ অসধৃগ 

গ্ররু ভার মাদৃশ জন দ্বারা অব্যাথাতে নির্বাহিত হইবে এমত আশা করা মারি 

নাঃ কেবল ভূত্তপূর্ব্ব সম্পাদক গন্তব্য পথ পরিষ্কার করিয়! গিঁযাছেন ভরসা 
আছে, আমি সাবধানে সেই পথে তাহার অঞ্সবণ করিলে ক্রম ,পাঠকবর্সেস : 

স্সনোরঘনে সমর্থ হইব । সঙচ্ছিত্র মণিখণ্ডে ক্ুত্র প্রবেশনের সভায় আমার পঙ্গে . 

এন্ুল্ভ হইবে না ।'*জ্রীকালীগ্রসন্গ সিংহ ।, বিবিধাথ-সঙ্গ হ-সম্পাদক । 

ক।লীপ্রসন্ন সিংহ 'বিবিধার্থ-সঙ্গ হেব ৭ম পর্ব--১৭৮৩ শক বৈশাখ- 

অগহায়ণ সম্পাদন করিয়্াছিজেন। তাহার পর আর “বিবিধার্থ-সঙ্গ-হু* 

প্রকাশিত হয় নাই । 

“পরিদর্শক; 

কানীপ্রস্ম একখানি দৈশিক সংবাদপত্রও কিছু দিন পরিচালন 

করিয়াছিফোন। পন্রথানির নাম 'পরিধর্শক” ; ইহা ১৮৬৯ খ্ীটাবের 
জুলাই (2) মাসে প্রথম প্রচারিত হয়, তখন ইহার সম্পাদক ছিলেদ 

জগন্মোহন ভর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোশ্বামী । ১৪ নযেম্বর ১৮৬২ 

(১ অগ্রহায়ণ ১২৬৯) হইতে কালীপ্রসয 'পরিদর্শক' পত্রের সম্পাক 
হন, সঙ্গে সঙ্গে পত্রের কলেবরও বুদ্ধি পাইয়াছিল। . “সোমগ্রকাশ। 

লিখিয়াছিলেন ₹-৮ ্ 

৯ হযিবিধার্থসঙগুহের এম গর্বে বৈশাখ ও'জোঠ মারি ভুলারয়ে "১৭ধাহগাহা 
সুজিত হইগাছে। | 



০ কা্লীগ্রসন্গ সিংহ 

পদ্থিদর্শফের সম্পাদক পতিবর্ত ও কলেবর বুদ্ধি।--এই অগ্রহাররণ মাসে 

প্রথম দিনাবধি পরিদর্শকের সম্পাদক পৰিবর্ত ও কলেবর বৃদ্ধ হইয়াছে। এ 

সটাই আমাদিগেব আনন্দের হেতু হইয়াছে । পরিদর্শক দৈনিক পত্র। 

প্রাঠিকগণ গৈনক পর দ্বারা বছ বিষয় অবগত হইবার বাসনা করেন। কিন্ত 

এত [রন উহা ষেদ্ধপ ক্ষুপ্র অবয়ব ছিল, তাহাতে ঠাভাদিগের যনোরথ পূর্ণ 

হইবাব সস্ভাবন। ছিল ন1। এখন উহার আকার বৃদ্ধি হইছে । এখন জ্ঞাতব্য 

নেক ধিষয় উহাতে সমাবেশিত হইবে । দ্বিতীয় আহ্লাদের বিষয় এই, জীযুক্ত 

বাবু কালীপ্সন্প সিংহ সম্পাদকতা ভার গ্রহণ কবিসাছেন। বঙ্গভাষার উন্নতি 

কল্পে তাহার সবিশেষ অন্ুর!গ ও ষত্ব আছে। তিনি লাভার্থ নছেন। 

পরিদর্শকের আয়ের নুযুনতা দর্শন করিলে তিনি যে ভগ্লোৎসাহ হইবেন, সে 

সম্ডাবনা নাই! বুহদাকার পরেক নিত্য কার্য সমাধান স্ব্সবাজপাধ্য নয়, 

জগদী্খরের কৃপা তাহার তৎসম্পাদন সামধথ্যও মাছে । আমলা প্রথমাবধি 

কয়েক খানি পরিদর্শক অভিনিবেশ পূর্বক পাঠ কারলাম। ধে যে প্রব্ডাব 

লিখিত হইয়াছে, প্রায় তাহার সমূ্দায়গুলি অতিশয় জদর়গ্রাণহী হইছে 1. 

সোষপ্রকাশ'। ২৪ নবেখর ১৮৬২ । 

কিন্ধু কয়েক মাস বাইতে-না-যাইতেই কালীপ্রস্ন “পরিদর্শক 
বন্ধ করিয়া দিলেন । ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩ তারিখে “সামপ্রকাশ, 
লিখিয়াছিজেন ২. 

আমরা অতিশয় ছুঃখিত হইলাম, পরিদর্শক অকালে দেহ পরিত/াগ 
করিয়াছে । বাঙ্গাল! ভাষান্থ এক খানিও উৎকৃষ্ট দৈনিক সম্বাদ পত্র নাই। 
পরিদর্শককে দেখিয়া আমাদিগের কথকিৎ এই আশ! জন্মিয়াছিল যে ইহ! ভ্রমে 
সেই ক্ষোভ দূর ঝাযতে সমর্থ হইবে, কিন্তু তাহাও উগ্মুলিত হইল। সম্পাদক 
[বিরক্ত হইয়া পথ্িদর্শক উঠায় দ্রিলেন। তিনি বিরাগের যে যে কারণ নিদ্দেশ 
কািয়াছেন, প্রাহিষীগণের অনাদর উহায় অগ্রত্তর বালির? উপপ্ক্ত হইখাছে।... 
উর ,লসগসাকের একটী সক্ষোভ অন্ৃচিত প্রতিজ্ঞা দেখিক! যার পর নাউ এ 



শ্সমিিক পর পালন জর. 

হইরপাম। তিনি প্রতিজ্ঞা কৰিগাছেন, বাঙ্গালি সাজের এরপ অবস্থা খাকিতে 

নি আর বাজণলিদিগেথ উপকার করিবেন না। তাহার নদৃশ দেশহিটতষী 

উদাবস্বভাৰ বাক্কিরা যদি এরপ প্রতিজ্ঞা করেন, তবে কাছা কইতে সমাজের, 

অবস্থ। সংশোধিত হইবে ? 

নদনা- পুশুক ও প্রধহা 

কালাপ্রসন্গ লিখিয়াছেন, "এই ভাঞতবর্ষে কত কত মহাবলপরাক্রান্ত" 

বাজাধিরাজেনা স্থদূরবিভূত পন্থা, সুদীর্ঘ দীধিক! ও ছূর্গম ছুর্গ স্থাপন 
করিয়া! গিয়াছেন , কিন্ত কালের ভীষণ দশনে সেই সকলেরুই কিছুমা 

চিন থাকিবে নাঁ। কত কত স্থসম্ব্ধ জনপদ্দ গহন বিপিনে পপ্রিণত ও 

নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গি্নাছে। তাং কেবল জ্ঞানচিম্বরূপ গ্স্থাদি 
ভিন্ন অপর কীপ্তিমাত্রই বিনশ্বর | গ্রন্থাদি ভাষার সহিত চিরদিন 
ব্ত্তমান থাকে এবং নবাবিভূতি লোকের নিকট চিরদিন নবীন বলিয়া 
প্রতীত হয় ।” জ্বানচিন্বন্্ূপ তিনি যেসকল গ্রন্থ রচনা করি! 
গিয়াছেন, সেগুলি--বিশেষ করিয়া 'ছুতোম প্যাচার নকশা" ও অঙ্টাদশ' 
পর্ধ মহাভারতের গছ্য-অন্তবাদ--তাহার অবিনশ্বর কীপ্তি। কালানুসান়ে 
সাহার গ্রন্থাবলীর একটি তাপিকা দিতেছি £- 

১। বাবু নাউক। ইং ১৮৫৩ (1) 

১৪ ডিসেম্বর ১৮৫৫ তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত 

নিষ্বোস্কত বিজ্ঞাপন হইতে এই নাটকথানির খা জানা যাস্ব ৮ ২ 
পূর্বে গ্রাস ছুই বৎসর গণ্চ হইল আমি একবার বাবু নাটক নামক, 

গ্রন্থ চির! প্রক/শ করি কিন্তু তাচা এক্ষণে এমত. ছক্্রাপ্য হইরাছে যে 

কত লেক চাকি নুজা স্বীকার করিয়াও পান নাই, অতএব আমি পুলরাখ, 



শু  কালীপ্রসঙ্গ [সংহ. 

মুদ্রিত করিবার অভিলাঘি, যন্থাপ কেহ গ্রাহক শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে . ইচ্ছা! 

করেন তিনি বিগ্যোৎসান* সভাম্ নাম ধাম লিখিয়। পাঠাইলে তাহাকে 

গ্রাহকগণ মধ্যে গণ্য কর ষাঈবেক মুল্য ॥০, বিন? ্বাক্ষরকারী এ* মান্ধ। 

কালা প্রসম্স সিংহ । সম্পাদক । 

বিত্রমোবর্বশী নাটক । সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭ । পৃ" ৮৫ | 

বিক্রমোধ্বশী নাটক) মহাকবি কালীদ!স বিরচিত। শ্রীযুক্ত কালীপ্রনর 

সিংহ কুক মূল সংস্কৃত গ্রস্থ হইতে বাসা ভাষায় অন্ুবাদিত। কলিকাত। 

বিদ্যোৎসাহিনী সতার কীরণ। তন্ববোধিনী সভার যন্তে শ্রীযুক্ত আনন্াচন্ 

বেদী স্তবাপ্টীশ থ্ার। মুদ্রিত । ১৭৭৯ শক। 

সাবিত্রী সত্যবান নাটক । ইং ১৮৫৮ । পু ৮৮০+৯৮। 

912216559 130085 09560, বিঞ্ছচএতাতে  & 099৫5 চি 051592988০20০ 

31987657776? 01 07১64580150 677. 40561186670 42068642721 
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0507১0565 131375690 103 0১15, ০ & 0০, 1০৮ 78930585 505815109 91000)02, 

০,0৭৫ 70700802000 %065 3520065 59856001812 08695 

সাবিত্রী পতাবান নাটক । শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত । কলিকাতা। 

জি, পি, রা. এণ্ড কোং দ্বার! বিছ্বোত্নাহিনী সভার কাবণ মুদ্রিত, কসাইটোলা। 
এমামবাড়ী লেন নং ৬৯) শকাবা। ১৭৮* বিন। মূল্যেন বিতরিতব)ং। 

ইহাতে "মহাভাঁরতীয় বনপর্ধান্তর্গত পতিত্রতোপাখ্ানের সাবিত্রী 

চরিত হইতে কেবল অন্ধ মাত্র পরিগৃহীত হইয়াছে । 

মালতী মাধব নাটক । ইং ১৮৫৯ পু-+%/০৭-৯১। 
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''রচনাস্পপুরজ শখ প্রবন্ধ : ক 

মাসী সাথ নটিক। অহাকদি কষভৃতি বিরুজি। বুক কাদীজগদ 
“সিংহ কর্তৃক বুজ সংস্কত, কইতে বাঙ্গাল! তাহার অনুষাছিত । 'কলিকার 
জি, পি, রর এও কো ছার বিভোহসাহিনী নার কারণ মলি, শা ২1৮ 

বিনা মূলোন বিতন্রিতব্যং ! 

৷ হিন্দু পেটিয়ট সম্পাদক ম্বত হরিস্চঙ্জ বোধ, 
স্মরপার্থ কোন বিশেষ রা 

১ বর্গের প্রতি নিবেন | ইং ১৮৬১ পৃ ১৬1, 

১৪ জুন ১৮৬১ তাকিখে “হিন্দু পেট্রিয়ট”-সম্পাদক: হারিষ্ঠজ 
মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে কালীপ্রসন্গ এই পুস্ভিকাখানি ' রচনা করিম : 

সাধারণের মধ্যে বিতরণ করেন। কিশোরীষ্টাদ মিত্র তৎসম্পা্থি টু 
“ত্ডিয়ান ফান্ড পঙ্জে এই পুস্তিকাথানির সমালোচনা-্রসঙগে লিখিয়া-. ৃ 

ছিলেন £--- টি 
, সমল 20555 19088%৩0 2, 10088] 2108৩ 1১7 7380০০ 1৯25 0০৪5 য0059 মনন , 

০৪০ 6209 1869 901806 01 855 4264260 108506 5০8 তির 220 ১০০০০০০০০০০ শর 
5৮5৩ 2১০০৮৪০ 8৬০25 ২0158৪, 1059 15080585 ২৪৩৫. 15 ০89৩ জর 01851581. 
৮০6 09120579 ১০০ 282:560 2300. 91655880200 001022502 হগজত99- পু05 আহহহ 

36৩65 89 6285080652 1103 88)1:095695. 2১6. 09৩6: ০1 8৫১0 196৬ হজে 
08071992 85০০8৩12059, 179 ৫৩116 ০0 1914 £51)9৬5-০0000685 20৭ ০ 0122 051 ও 
55758077055 6০ 3000700970707%69 8155 018$10051575690. উভযরওভার ০৫ 1205 890594938 
20৫ 9 6098 61১5 9৯1] 1] ৮৪ 097181)3 25৪00005 ৪ সপিওতনাত 7 8526. 
40875 980% (৫980), চে, 60. 

কানীপ্রসম্বের এই পুস্ভিকাখানি হইতে কিঞিৎ উদ্ধত রুরিতেছি ঠা 
বঙ্গবাসিগপ ! আধাড় মাসের প্রথম দিখসে সোমাদিগের এক জন, পরম 

শ্রিয়চিবীর্ব্ত বান্ধব ইহলোক হইতে অবগ্ত . হইয়াছেন. ভারগভূমি 'ভীতার 
সকাল সৃ্ক্যুতে বর অপার ক্ষতিরাক্য কইযাছের, জি সালের কিয়াসরা 
জবপ্রাযলে, (গ্ত:বিরোছে: ও বর্তবান ছর্ডিক ৬ত ক্ষতি স্বীকার করেন, সাই . 
স্ঠিনি, ভাবে জন্মরহছণ করিয়া ইঙার মত উল্কি খন কবিয়াল, রান্াহোছ 



5৪ কালীপ্রস্ন সিংহ 

'নিবারণে বাজ! রামমোহন রায়, বিধবাবিবাহ প্রচলে বিগ্তাসাগরও তত উপকার 

, সাধন্ কারতে পান নাই । উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় বিজ্রোহলময়ে কেবল তাহার 

একমাহ অসাধারণ অধ্যবগায় ও ধীশক্তিগুণে জলধিজলমগ্নোনুখ বাঙ্গালিসম্মান 

. সংরক্ষিত হইয়াছিল । বদি সে সমর তিনি লা থাকিতেন, যদি সে সময় ফ্টাভার, 

লেখনী নিরীহ বঙ্গবাসিবর্গের অগ্রকৃূলে চালিত না হইত, তাহ! হইলে আজি 

আর বঙছগদেশের ছুর্দশাব পরিসীমা খাকিত ন!। যখন বিডোহমময়ে হৃতসর্ববন্, 

বি তৰান্ধব, বৈর-নিধাতনাক্রাপুচিত্ত ইংলনীয়েরা নির্বোধ বিপাহিদিগের সহিত 

বাঙ্গালিদিগকেও কলক্কিত করিতে সমূহ চেষ্টা করিয়াছিল, ধখন উদ্বদ্ধনে প্রীণদ ও- 

ভিন্ন বাঙ্গালিদিগের জ্গার অগ্ত গতি ছিল নাঃ তখন কেবল একমাত্র তিনিই 
অগ্রসর হইয়া আমাদিগের (পরিচিত সম্থান রক্ষা করেন ; ৮৯৯ বীভৎস সময় 

আজিও স্বরণ হলে পাধাণহদরও কম্পিত হব । (পৃ. ১-২) 

এক্ষণে কাহারে চিরম্মরণীয় করণার্থ তারতবধের 'আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণপণে 

কার়মনোবাকে মাহাধ্য করা কর্তব্য ; যদ আমাদের রামমোহন রায়ের নিকট. 

বিষ্ঞাসাগরের নিকট, কৃতজ্ঞত! প্রকাশ কর! বিধেষ হজ তাহা হইলে হরিশ্চন্্ব 
মুখোশাধ্যাঞ্জের নিকট শত গুণে কৃতজ্ঞ ওয়! উচিত । কলিকাতা নগরীয়, 
এশ্ধ্যমত্ত ধনিগণ! একবার স্বদেশেব বর্তমান দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টি রোপণ 
কর। গৃহপতি মগ্তপ ও লম্পট হইলে সংসারের ফেক্প বিশৃঙ্খল হয়-_ 
তোমাদিগের এশখধামতুতার বঙ্গদেশের তদনূকণ দুর্দশা ঘটিতেছে। সাঁধারণ- 

, ফিতকরা কাধে যদি তোমর। কায়মনে সাধ্যাহসারে জাহাধ্য না| করিবে, যদি 
তোমর। পোতঠত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া দুরবস্থা মে!চনে সচেষ্ট ন হইবে তাহা হইলে 
চিরদিনেও ভারতের মুখ সৌভাগ্যের উন্নতি হইবে লা। তোমরা অতুঙ ধন 
প্রা হা তৎসকলই সাধারপহিত কার্ধেয বয় কর আমার এক্প প্রার্থন। 
নহে, রদি ভোমাদিগেন্ শ্মরণমাত। থাকে যে, স্বদেশের জীবুদ্ধি বিষয়ে অধ করা 
--সফাজের উদ্নতিতে উপহাস ও মঙগলময় কার্যে বার ল! কর।) ঈশ্বযে। 
শ্রেষ্ট কই পদার্থ মহুদ্য নাও উচিত নহে-্-তাহা হইলে বিজ্ঞানষিব্বীন বদ 



“নাসা জী বন্ধ এ 

মকটে ও উ ধনীতে বিশে) তাহা হইলেই: বই ০০ 

বিশ্রাম স্ুখপব্যায় শরিত্য হইয়া নির্জ নিজ অবস্থা 'বিবনে চিত্তা'ফয়, হি তেরা 
এক দিনের অন্পও ভাবিয়! দেখ বে, ভারতে,  বুহণ করিয়া এত অনু ধনে. 
অধিপতি হইয় জন্মসূমির কি উপকার সাধন করিলাম, কর জন অনাথ তোমাদের. 

সাহায্যে বিভ্াশিক্ষা কগিয়। মনুষ্য লামে পারিচহ দানে ৮১০ হইতেছে! রী কন " 

জন বিধবা তোমাদিগের উদ্ভোগে পুনর্ার পতি প্রীপ্তে ' বিখিধ' ছন্তি, “হইতে 
মুক্ত হটন্নাছে? স্বদেশের ভ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে কোন বিখ্যাত ধনি চা টাকা স্যার. 

করিয়াছে? তোমরা মৃত পিতা মাতার শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষ্যে পুঅ ফম্তার: বিয়া : 
সময়ে ধন ব্যয় করিয়ী থাক লে কেবল প্রশংস। লাভের একমাত্র উপায়; তাহাতে 
তোমাদেয় জনঙ্কুল আরও ফুলিক্কা উঠে এবং শ্রীরামচজ্টের অন্ত, আপ্াবিদত ১88 সই, 
তোমাদিগের আখ্মবিস্বৃতি, দাহাক্চ লোকদিগের ঘাকনার কারণ মাত্র। .. রি ? 

তোমরা স্থির করিয়াছ যে, তোমর1 হকুমানের কাধ জমব,. কখনই হি 

না-_চিরকাল বালাখানায় বৈঠকখাসার-__বাগানে সুখে বিহার কমবে, ৯৬১১৬ 
শুভ [চিন্তায় বিত্ত হওয়া, তাহার জীসাধন কার্যে ব্যয় কর! র্খের কাধ্য সাং, রর 

এ বিষয়ে কোমাদিগের অপেক্ষা দীলকার্যের প্রজাগণে অধিক সারাধা করিখে: ৃ 

কৃষকের দরল ছয় কৃতজ্ঞতারসে পরিপূর্ণ। আজি বদি' সোনাগাজী কা 
রঙ্গের শ্রাদ্ধ হইত ব| পাগল! ছিফুর সপিগুন হইত তাহ! হইলে কোর সাছাধ্য 
করিতে পেখ পাইতে না; আজি আত্তাবগ বা হোটেলযপক্ষ কোন ফিক 
মরিলে সাধ্য হতে সাহাধ্য ফরিতে । তোমরা চালডিহের অপ্যাবের তি. সু 

দর্শনীয় নতুবা পদার্থে তৃূণ কইতেও নিক । এক্ষণে উপসংহার সম বল. 
দেশবাসীদিগের দিকট আমার নিবেদন »এই, যে মছাত্ম। তোমাডিগের এত 

উপকার সাধন করিয়াছেন, হদ্বার। 'ক্ষানেক বিষয়ে তোষর। প্র্তকারি ' 

পূর্ণমনোরখ ভইরা; ধিমি নিজ ধীশক্তিবলে সানশোধিত মির সার. সেবা. 

দিমকরের সায় অ্ববকক্যক়, পুষ্পের. ্ায় বাগালিসমাজ অল ত.করিরারিলেদ,. 
তাহারে চিরপরদীয়' কর... প, ১২-৯৪) 



এড কাঁলীপ্রস় সিংহ 

৬1 জ্ুতোম পাচার নকশা । 

গছুভোম প্যাচার নকৃশা, গ্রথমে খণ্ডশঃ ১৮৬১ (?) খ্রীষ্টাব্দে 

প্রকাশিত হয় । ইহার প্রথম খণ্ডের (গৃ. ১৬) আখ্যা-পত্র এইন্মপ ১ 

তো পাাচ।র কলিকাতার নকৃশ!। চড়ক। প্রথম খও। “উৎপৎস্থতেন্তি 

আম কোপি সফানধর্্।। কাগোহাঘং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথথী।” ভবভুতি। 

আশমান। রামপ্রেসে যু্রিত । নং ৮৪ হাকে। রাম বহর ইস্ত্রী । মূলা পয়শীর 

ঢুখান]। 

ইহার উপহার-পৃায় “১৭৮৩ শক” (ইং ১৮৬১?) গাইতেছি 

পুন্তিকার ভূমিকাম্বরূপ নিয়োদ্ক'ত অংশটি মুব্রিত হইমাছে £-- 

বিজ্ঞাপন । হুতোম প্যাচ! এখন মধ্যে মধ্যে এ কপ নকৃশ। প্রস্কাত 

করবেন । এতে কি উপকার দরশশিবে, তা আপনারা এখন টের পাবেন 

না) কিন্ত কিছু দিন পরে বুজ্তে পারবেন । হতোমেব কি আশপ্রার 

ছিল। কিন্তু হয় ত সে সময় হতভাগা গতোম্কে দিনের ব্যাল। দেখতে 

পেয়ে কাক ও কফর্মামে হারামজাদা! ছেলের। ঠোট ও বাস দিয়ে, খোচা 

খু'চি করে মেরে ফেলবে স্ত্তবাঁং কি পিক্কার কি বন্তবাদ হুতোম কিছুই 

শুনতে পাবেন না। 

এই পুন্তিকায় ছুইখানি লাইন-এন্গ্রেভি আছে । একথানি-_- 
পছতোম প্যাচা আশমানে বসে নকৃশ? উড়াচ্চেন” ; অপরখানি--- 
*ঠণঠণের হঠাৎ অবতার* । | 

১৮৬২ শ্রীষ্টাবের শেষার্দে গছত্তোম প্যাচাৰ নকশা, প্রথম ভাগ 
(পৃ, ১৭৬) প্রকাশিত হয়। ইহার ইংরেজী ও বাংলা আখ্যা-পত্র 
এইকরপ ₹- | 
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বটনাস্পপুষ্ক ও প্রবন্ধ ূ তন 

০.1 নিস 058 202 পট ০৪৮ 1জাতর ৮ পি সহহত, ৮০০০০ 
18০99 ৬ 0০220035 5000925 & 09 8132857ত1862৭ বির 

হতোন প্যাচার নর্শা। (প্রবন্ধ করনা) পথম ভাগ) : নর্গামিষ: 
মনুপ্রাপ্তং নাচার্ধ) সুখ কনারাৎ। প্রকাশার চঙছজিজাপাং মহস্বস্চান্ন তখা। চিন: 

বৃত্তেশ্চ দত্তান্সৈ প্রতিত পরিমঞ্জদিত1। কলিকাতা । রাম শরেস্ বহু কোম্পানী 
কর্তৃক প্রচারিত! দরজী পাড়া । ১৭৮৪ 

'ুতোম প্যাচার নকৃশা*র দ্বিতীয় ভাগ স্বতত্রভাবে প্রকাশিত: 
হইয়াছিল কি না জানি না, তবে ১৮৬০ খ্রীষ্টান্বে ইহার প্রথম হই ভাগ, 
একে (পৃ. ১৮০+৫৪ ) প্রকাশিত হয় এবং ১৮৬ আষ্টাব্ে পুনছুতিত 
হয় (পৃ. ১৩৮+৫৪)। খ্রস্থকার প্রত্যেক সংক্করণেই বনু পরিবর্তন. 
করিয়াছেন । 

ভিতোম প্যাচার নকৃশা” হইতে কয়েক পি উদ্ধৃত করিতেছি, 2 
হর্গোৎসব বাঙ্গালা দেশের পরব, উত্তবপশ্চিম প্রেদেশে এর নাম গস্কও নাই। 

বোধ হয়, রাজ! কৃষ্ণচন্দবের আমল হতেই বাঙ্গালা হর্গোৎসবের প্রানুতগাব" 
বাড়ে। পৃর্ধের রাজ-রাভ্র! ও বলেদী বড়মান্থযদের বাড়ীতেই কেব্ল হুর্গোত্ষৰ 
ততে/ কিন্ত আজকাল পু'টেতেলীকেও প্রিতিঘা- আনতে দেখা বায়; পূর্বকার 
ছর্গোৎসব ও এখনকার ছুর্গোৎসবে অনেঞ ত্ছি। | 

' ক্রমে ছুর্গোৎ্সবের দিল সংক্ষেপ তকে, ইল)  কুহানগছের কিল 
কুমারটুলী ও সিদ্ধেশ্বরী তল! জুড়ে বসে গ্যালো। জারগার জায়গা বং পার্ট 
চুল, তবলকাধ মালা, টিন ও পেতলের অন্গয়ের চাজ-তলওযার, বানায়ঙগের 
ছোবান প্রিতিমের কাপড় ঝুল্তে লাগলো; ছঞ্জিরা ছেলেদের ' পি, 'চাগিবধী 
ও পেটা নিয়ে হয়োজায দযোজায় বেড়াচ্ছে) ন্যধু চাই, “শখ দেখে গো" 
বোলে ফিরিওয়ালার়! ডেকে ডেকে ছুচ্চে। টো পারি কাক সরল 
আতরওর়ালা ও যান্সার দালালের! আহা", গরিত্যাগ করেছে 
খানে কাসারীর দোকানে স্াশ্মীকাত মধুপককে বাটি, ১৬ লেনে 
খজল_জচেচে। ধুপ-পুলো, বেখে দসলা উ'সাঙার্হার নিকট কাদির 
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কংপত়েন মহাজনের ফোকানে ডবল পর্ঘ। ফেলজেচে ; দোকানতর অন্ধকারপ্রায়, 

তারি দেতবে বহে যথার্থ পাই-লান্ডে বউনি হচ্চে! সিঁছ্রচুপড়ী, মোমবাতি, 
পিড়ে ও'কুশাসনেরা স্মবসর বুঝে দোকানের ভিতর থেকে . বেরিয়ে এসে রাস্তার 

ধারে জযাকুঙক্টের উপর বার [দিয়ে বসেচে। বাঙ্গাল ও পাড়াগেয়ে চাকৃবের! 

আর্লি, খুন্সি, গিশ্টিব গহনা ও খিলিতী যুক্তো একচেটের কিন্চে ; রবরের 

জুতো, কমফরটার, টিক ও ভ্তাওর়ালা পাগড়ী অগুভ্ভি উঠচে; এ সঙ্গে 

বেলোয়াবি চূড়ী, আর্গিয়।, বিলিতী ফোণার শীগন্সাংটী ও চুলের গার্ডচেন্র ও 
অসঙ্গত খদ্দের । এ দিন জুতোর দেকান ধুলো! ও মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ 
ছিল, কিন্তু পূজোব মোরশুনে বিজ্বের কনের মত খেপে উঠচে ; দোকানের কপাটে 
কাই দিয়ে নানা বম রঙিন কাগক্স মারা হয়েচে, ভেতবে চেয়ার পাড়া, তার 
নীচে এক টুকৃরে! ছেঁড়া কার্পেট । পহরে সকস দোকানেই বীতকালের 
কাগের মাত চেহারা ফিরেছে | যত দিন ঘুনিতে আগুচে, ততই বাজারের কেনা- 
বেচা বাড়ছে, ততই কঙ্গকেতা গরম হয়ে উঠচে। পল্লীগ্রাষের টুলো 
অধ্যাপকের) বৃত্তি ও বাবিক সাধে বেবিঞেচেন, বাজার রকম রকম তরবেতর 

চেহারার ভিড লেগে গাচে। 

কোনখানে খুন, দকানথানে দাঙ্গা, কোথায় সি'ধচুরী, কোনখানে ভষ্রাচাঙা 
মহাশয়ের কাছ থেকে ছু ভগ্গি ূপো! গাট কাটায় কেটে নিয়েচে ; কোথাও কোন 
মাগীর নাকে থেকে নখট1 ছিড়ে নিয়েছে ; পাহাগাওয়লোর! শশবস্ত, পুলিশ 
বদদাইস্ গোরা, চোরেব। পূজোর মোরশুঘে দেদার কারবার ফালাও কচ্চে, 
"লাগে তাক নল! লাগে তুক্কো" শকনি তো! হাতী, লুটি তো ভাগার" তদের 
মপমন্্ হবেছে ॥ অনেকে পার্বণের পূর্বে ভ্রীঘরে ও বাঞ্চুলে বমতি কচ্চে ; কারো 
পুজোয় পাথরে পাঁচ কিল; কারে! সর্ধবনাশ ! ক্রমে চতুর্থী এসে পড়লো । 

এরার অনুষ্ক বাবুধ নতুন বাড়ীতে পূজার ভারী ধুম! প্রতিপদাদি-কপ্পের পর 
বাস্মণ-পতিতের বিদায় আর হয়েছে, আজও ঢোকে নাই-_্রান্থা-পশুতে 
খাড়ী খিস্পিল কে । বাবু দেড়ফিট উচ্চ গ্ধীর উপর তস্র কাপড় পৰে বাগ 
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দিয়ে কর্সেচেন) দক্ষিপে ফেওযান টাকা ও সিকি আবুলিক-তোত। নিয়ে খাতা খুজে: 

_ বসেছেন, বাছে হবীশ্বর গ্রায়াশঙ্কার সভাপঞ্ডিত, অনধরত নত ভ্রিচ্চেন ও লাল!” 
নিঃত রঙ্গিন কফজল জাজিমে পুঁচ্চেন। এদিকে জঙরী ওয়া, গহনার পুটুলী 
ও ঢাকাই মহাজন ঢাকাই শাড়ীর গাঁট নিয়ে বসেছে, মুন্সি মোশাই, জাঙাই ও 
ভাগনে বাবুর! ফর্দ ক্চ্চেন, সামনে কঙতকগ্জলি শ্রিতিমে-ফেলা হকার 
ক্রাঙ্ষণ, ৰাইব়ের দালাল, যাত্রার অধিকারী ও গাইয়ে ভিক্ষুক 'ঘে আলগা” ৬০ 
অবতার" 'পস্ৃতি প্রিয় বাক্যের উপহার দিচ্ছেন! বাবু যধ্যে মধো কাছে, এক 
আধটা আগমনী গাইবার ফরষ।স কচ্ছেন।--.সভাপণ্ডিত হাশর পটে 
পারলীর বাড়ীর ব্রিগের নেওয়! ও বিধবাদলের এবং বিপক্ষপক্ষে স্াক্খণদের লাখ 
কাট্চেন ; আনোকে তার পা! ছুয়ে দিক্ধি” গালচেন ষে, ভারা পিরিলীর 'বাড়ী 
চেনেন না; বিধবা-বিয়ের সভার বাওয়া চুলোদ্ যাক, গত ঘৎমর..শষাগণ্ত 
ছিলে বঞ্পেই হয়। কিন্তু বাখের মুখের জেলেডির্গীৰ মত শাদের কথা ওল হক 
স্বাচ্চে, নামকাটাগেপ পরিবর্তে সভাপপ্িত আপনার জামাই, ভাগ মে, নাহ" 
জামাই, “দীপ্ত ও খুড়তুতে। ভেয়েদের, নাষ হাসিল কঙ্চেম ; ৮ এ ছবিকে 
নামকাটারা বাবু ও সভাপণ্ডিতকে ঝাপাস্ত করে £পতে ছিড়ে গ্যলে চড়িয়ে শপ 
দিয়ে উঠে বাচ্চেন। অনেক উমেগারের অনিয়ত হাজনের পর খাবু কাকে 
সাজ যাও, কাল এসো” 'হবে না? এবার এই হলো” প্রস্তুতি ০১০০, প্যাক 
কচ্চেন--জজুরী সরকারের হেকৃ্মত্ত দেখে কে] সফ্জেই শান, গা 
ভারি ধুম ! 

প। পুরাণসংগ্রহ । মহুধি চি? বেখ্যাস স এত হ মহাতাদাা 
প্রীযুক কালী প্রসন্ন সিংহ হোগা কর্তৃক: ু জ সংগতি কইযত। 
বাঙাল ভাষায় অঙ্কবাদিত । ১-১৭ল বা ।. ইং, 3৬৬৬৭ 

কয়েক জন খ্যাতনামা: পঞ্ডিতের আছাত্ষা: সর: স্ গাস্কৃত 
হইতে মহাভারত গন্ধে জ্ছবাদ' করেন”: নি “বিীপস: হয 
জান যাইবে, : ১৮৫৮, আইয়ের হুলাই দের: বি মোখানাড়ি কাতারের ডি 
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অন্ুবাঁদ-ফাধ্য.আরস হয়, এবং বামায়ণ-অচবাদের সঙ্গ্লও কালীগ্রসর়েরা: 

ছিল :-- 
| বিজ্ঞাপন ।-_মহাভারত ও রামায়ণ অন্থধাদকক পণ্ডিত যহাশয়েরা 

১লা এাবণ বিদ্যোৎসাহিনী সভায় উপস্থিত ভইবেন, খী দ্রিনে-রামায়প 
ও মহাভারত অঙ্বাদারগ্ঞ হইবে । শ্রীকালীপ্রসক্ম সিংহ সংবাদ 

প্রভাকর” ১৩ জুলাই ১৮৫৮। 
মহাভারতের অন্রবাদ-কাধ্য শেষ করিয়া লমগ্র গ্রন্থ প্রকাশ করিতে 

দীর্থ আট বসব লাগিক়াছিল। ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬০ 
খ্রী্টাকে * এবং ১৭শ বা শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৮৮ শকে 
(ইং ১৮৬৬) পআ্টীদশ পর্ব অন্গবাদের উপসংহার*-বাপে কালীপ্রসন্্ 
১৭শ খখডের শেষে এই অন্ছবাদ-রচনার যে বিবণণ দিয়ছিলেন, তাহার 

কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেহি £ 

১৭৮ শকে সংকীত্তি ও জন্মভূমির হিতানুষ্ঠান লক্ষ; করিয়া ৭ জন কুতবিদ্ধ 
সদন্যের সভিত আমি মূল সংস্কৃত মহাভারত বাঙালাভাষায় অনুবাদ করিতে 

প্রবৃত্ত হই । তেদবধি এই আট বর্ষকাল প্রতিনিয়ত পাঁরশ্রম ও অসাধারণ 
অধ্যবসায় স্বীকার করিস] বিশ্বপাতা জগদীশ্বরেগ অগার কৃপায় অপ্য সেই 
চিন্সম্কপ্লিত কঠোর ব্রতের উদ্যাপনস্থরূপ মহু।তারতীয় অষ্টাদশ পর্বে সৃলান্থবাদ 
সম্পূর্ণ করিলাম ।"--অন্বাদসময়ে মুল মাতাবতের কোন স্থলই পরিত্যাগ করি 
নাই ও উতান্ডে আপাতরঞ্জন অমূলক কোন অংশই সফ্িবেশিত হয় নাই ; অথচ, 
বাঙ্ষালাতাবার প্রসাদগুণ ও লালিত্য পরিবক্ষণার্থ সাধ্যান্বসারে ত্র পাইয়াছি এবং 
ভাষাম্তরিত পুস্তক্কে সচয়াচর যে সকল দোষ লক্ষিত তইয়া থাকে, সেগুলির 
নিবারণার্থ ।বলক্ষণ সচেষ্ট ছিলাম ।.. 

বয্ছ দিবস সংককত সাঠিতোর সম্যক পরিচালনার ধিলক্ষণ অসস্ভান্ব হওয়াতে. 
আপাতত মূ মহাভারতের হ্ম্তলিখিত পুদ্যকসয়ুষায়ের পরস্পর এপ্সকার 
চা ০০০০৬১১১১িসিিি 

টা * ১৬ এপ্রিজ ১৮৬, তারিখর 'সৌষগ্রকাশে, বহাভারতের ১ম খও সফালোচিত হয় & 



রচনাসপুধা ও প্রবন্ধ ১৯০ 

বৈলক্গণ্য হইয়া উঠির়াছে যে, ২15 খাদি গ্রন্থ একত্র করিলে পরস্পর ধ্বোকু,. 

অধ্যায় ও প্রস্তাব্ঘটিত অনেক বিভিন্নত1 হৃষ্ট হয়। তগ্লিষগ্ধন আহবাদকালে 

সবিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে-হইগ্রাছে । আমি বন্ছধত্বে আসির়াটিক সোনাইটির 

মুদ্রিত এবং ষভাবাজান্ধের ন্া্জবাটীর, ম্বৃত বাবু আশুতোব দেবের ও প্ীধুক্ত বাবু 

যততীন্্রমোহছন ঠাকুষের পুশ্তকালযস্থিত, তথ। আমার প্রপিতামহ দেওয়ান 

৬ শাওবাম পিংহ-বাহাছুরেষ কারী হইতে সংগৃহীত হত্তলিখিত পুক্ডকসমুদাজ 

একত্রিত করিয়। বস্থলেব বিকুদ্ধতাবেৰ ও ব্যাসকূটের সলোহ নিনাকয়ণ পূর্ব 
অনুবাদ করিয়াছি । এই বিষয়ে কলিকা'ঠ! সংস্কত বিদ]মন্দিরের “বিখ্যাত 

অধ্যাপক শ্রযূত্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় আমারে যথেই সাহাব্য 

করিয়াছেন |"? 

আমার অন্থিতীয় সহায় পরম শ্রন্ধাম্পদ প্রযুক্ত ঈখরচন্দ্র বিদ্/াসাগর মহাশয় 

স্বং মহাভারতের অল্পবাদ করিতে আরস্ত করেন এবং অন্থবাদিত প্রস্তাবের 

কিবুদংশ কলিকাতা অ্রাক্ষমমাজের অধীনস্থ তত্ববোধিনী পত্রিকার ক্রমান্থয়ে, 

প্রচাঙিত ও কিয়ন্ভাগ পুস্তকাকারেও মুদ্রিত করিয়াছিলেন ; কিন্ধ গামি 

মহাভারতের অনুবাদ বনিতে উদ্যত হইয়াছি শুনিয়া, দিলি কপাপরবশ হই! 

সরলঙদয়ে মহাাবতান্থবাদে ক্ষান্ত হন । বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয় অস্ঠুবাদে 

ক্ষান্ত ন1 তইজে আমার অন্থবাদ হইয়া! উঠিত না। ভিনি কেবল অন্তুবাদেচ্ছ! 

পরিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিত হন নাই, অবকাশান্থসারে আমার অনস্থুধাদ দেখিরা 

দিয়াছেন ও সমঝে সময়ে কার্যযোপলক্ষে যখন আমি কলিকাতায় 'অন্থুপঞ্থিত 

থাকিতাম, তখন স্বহং আসিয়া আমার মুদ্রাধস্ত্রের ও ভারতান্বাদের তত্বাবধারণ' 

করিয়াছেন । কলত বিবিধ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পাঠাবস্থাবিধি 
আমি যে কত প্রকারে উপকৃত হুইয়াছি, তাহা বাক্য বা লেখনী দ্বায়। নির্দেশ: 

করা যায় না।-*্দুহার ভ্ীধুক্ত মাইকেল মধুহ্দন দত্ত গঙ্জুবাদিত ভাগ হইতে 

উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সকল সংগ্রহ করিয়া! অমিগ্রাক্ষর পঙগো ও নাউফাক্কারে গারিণত.. 
কৰিতে শ্ুতিআত হইয়া আদাছে বিলক্ষণ উৎসাহিত করিরাছেন / 



২ কালীগ্রসর সিংহ 

যেসকল মহাস্বার! সঙ্গে সময়ে আমার সদস্যপদে ব্রতী হইয়াছিলেন, তস্মধো 

যংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের ব্যাকরণের অধ্যাপক ও সংস্কত বঘুবংশের বাঙ্গালা অন্থবাদক 

“/ চক্দকাস্ত তর্কভূষণ, ৮ কালীপ্রস্ তর্করন্্ ৮ ভূবনেস্বর ভট্টাচারা, বিদ্যাসাগর 

মহাশয়ের পরম্যত্ত্রীয় ৬ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ)ায়,। ৬ ব্রঙ্ছনাথ বিদ্যার ও 

* অধোধ্যানাথ তট্াচাব্য-প্রভূতি ১০ জন অনুগাদশেষের পূর্ব্বেই অসম 

ইহলোক পরিত্যাগ কবিয়াছেন। শী সকল মহায্মাদিগেব নিমিত্ত আগারে 

চিরজীবন ষার পর নাই দুঃখিত থাকিতে তইবে। 

এক্ষণকার বর্তীমান শ্রীযুক্ক অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার, শীযুক্ত কক্ষধন বিদ্যারড়, 

যুক্ত বামসেবক বিদ্যালক্কাণ ও শ্রীযুক্ক হেমচন্ত্র বিদ্যার প্রভৃতি সদস্যদ্িগকে, 

মনের সহিত জক তজ্বচিত্তে বাধ বার নমস্কার করিতেছি 1 এহ সমস্ত বিচক্ষণ 

কর্ণধারদিগের কৃপাবলেই আমি অনান্াসে মহাভাগত-ম্বকপ সমুদ্রের পরপার প্রাপ্ত 

শউয| কুতার্থ হইলাম 1" 

মহাভারতের প্রত্যেক খণ্ড তিন সহত্র মুদ্রিত হয়। সমগ্র গ্রন্থ 
বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে দান করা হইয়াছিল। 

৮। বজেশবিজয়। 

কালীপ্রসন্ধ এই নামে একখানি গ্রন্থ লিখিতেছিলেন । ১৮৬৮ খ্রীষ্টান্দে 
ইহার ছুই ফন্্া ছাপাও হইয়াছিল? কিন্তু শেষ-পর্ধযস্ত গ্রন্থখাঁনি 
প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া নে হয় । 

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ তাহার বাল্যব্ধু কাণীপ্রসগ্রের নামে, 'বঙ্গাধিপ- 
পরাজর' গ্রন্থখানি উত্লর্গ করেল । ইহার ভূমিকায় (১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ 
তারিখে লিখিত) প্রকাশ £-- ও 
০ শশ্রছথের আম িজেশবিজতর' দিবা মৃদ্রাকবনার্থে কাব্য প্রকাশ যন্তাধযক্ মুত 
আগযাহন তর্কালক্কা্থ ভট্টাচার্য মহাশয়েক্ নিকট আমার বন্ধু ছাঝ। পাঠাইলে 
ক্যনিলাম যে, উদ্তাতিধেয শ্ীধূত কালীগ্রসন্ধ সিংহ মহোদয়ের রমিত একখানি, 



রচনা*-পুণ্যক “৬ প্রবন্ধ ৪ 

গ্রশ্থের ছুই ফরজ! ভট্টাচারধা বস্ত্র ছাপা হইয়াছে, একারণ তর্কালক্কার বহাশষের 

তথা শ্রীযুক্ত সিংহ মহোদয়ের ও আমার মধ্যপ্ঘ আত্মীয়ের অনুরোধে 'বঙেশবিজয়' 

সামের পরিবর্তে এই গ্রন্থের নাম "বঙ্ষাধিপ পরাজয' দিলাম”*-€ ২ ছখ্িন 

১২৭৫ )। 

শ্রীমন্তগবদশগীতা। ইং ১৯০২। পৃ. ৩৪৮) 

'শ্রীমন্তগবদগীত1” কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পরে মুদ্রিত ৪ প্রকাশিত হুয়। 
বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় ইহার এইরূপ বর্ণনা আছে £- 

9117007591)138895 08165, 1051177725851005 81019850 3069, 1908৭ . 
4১15 82 005 5 948: 58৮ 9৫0. 

১৯১১ শ্রীষ্টান্ধে প্রকাশিত ইহার একটি সংস্করণ (পু. ৫১২) 
ব্েখিয়াছি , তাহার আখ্যা-পত্র এইরূপ ১-- 

শীমন্তগবদগীত1। মুল, অন্বয় ও মহাত্মা »কাশীপ্রসন্ন সিংহ কৃত 
খঙ্গাস্থবাদ আচাধ্যগণের চীকাসুধারী পরিবত্িত ও পনিবন্ধিত। জনঃ 
সংসারহ্খার্তে। শীতাজ্ঞানং সমালভেৎ। গীত্ব! গীতামতং লোকে লক 
তক্কিং স্তধীভবেৎ ॥ ৩৮ নং নম্পলাল “দর স্রাট, ববাহনগর, রা মকৃফণ- 
লাইব্রেরী" হইতে বানি? মিত্র কর্তন প্রকাশিত । কলিকাতা । 
শ্ ১৮৩৩/১৩১৮/১৯১১।* মুল্য উত্তম বাধাই ৪* আন!। 

প্রকাশকের নিবেদনে প্রকাশ :--গপ্চ মহাভারতের লন্ধ-প্রতিষ্ঠ অনুবাদক 
পুখাঙ্সে।ক ধনকুবের "কালীপ্রসন্ধ সিংহ এই সংস্করণ সন্ত্রশ্ব করিয়! অকালে 
্বর্গারোহণ করেন। সুতরাং এতাবৎকাল .ইহা আদৌ পুস্তকাকারে গ্রকাশিপ্ 
হর নাই। আম তাহার উত্তরাধিকারীগণের নিকট হইতে জীণ শীর্ণ কীটপঃ 
ত্তলিখিত পুখির প্রকিসদ্বের ভার গ্রহণ করিয়া মহাত্মার শেষ-্বীন্ি দুয়প 
এই প্রীমন্তগবদগীতা" লাধাঙণের সুবিধার জন্য নুবৃহৎ পকেট এভিসনে প্রক্কাজ 
করিলাম! 



৪৪ কালীগ্রসন্ন পিংহ 

কালীগ্রাস্-লিখিত 'উমপ্গবদশীতা”্র ভূষিক। নিয়ে উদ্ধৃত হুইল £-- 

মহাভাবতীয় ভীম্ম পর্ব জন্থুখগুবিনিষ্মাণ ভূমি, তগবদগীতা ও ভীন্মবধ এই 

চারি পর্কে বিভক্ত । এই পর্ধ পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বতন 

হিন্দুরা সকল কাধ্যই ধন্মের অনুমোদিত করিয়া সম্পন্ন করিতেন । যুদ্ধ যে এমন 

নৃশংস ব্যবহার, ত।হাও ধশ্ম বুদ্ধিতেই সম্পাদিত হইত। উভর পক্ষ, যুদ্ধে, 

প্রবৃত্ত হইবার পুর্বে, যে সকল সাংগ্রামিক নিয়ম সংস্থাপিত কর্পেন, তাহাতেই 

উহ! সপ্রমাণ হইতেছে । উভষ পক্ষই মধো মধ্যে আপনাদের সংস্থাপিত নিষম 

উল্লঙ্ঘন করিতেন বটে, কিন্ত ষিনি এ রূপ করিতেন, তিনি জনসমাজে অল্লাম়ুকারী 

বলিব! সাতিশষ নিশলীয় হইতেন। এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ষেভূরি ভূরি লোক 

ক্ষযু ও অনিষ্ট ঘটন! হইবে, যুদ্ধে প্রত ভইবার পূর্ব্বে উভয় পক্ষই বিলক্ষণ রূপে 

তাহ। হৃদধঙ্গম করিয়াছিলেন $ কিন্তু ছধ্যোপন স্বার্থপরতায় ও যুধিতির ক্ষত্রিয় 

হুইয়! যুদ্ধে পরাত্মুখ হইলে অধন্ম হয়, এই বূপ সংক্কারেই যুদ্ধে প্রবৃত হন। 

ব্যাসদেবের সময়ে কিন্ধপ ভূগোল বিগ্ভার আলোচনা হইত, জন্বুখণ্ঁবিনিম্মাণ ও 

ভুমি প্ব্ৰ তাহাও এক শ্রকার অবগত হওয়া বায়। 

ভগবদসীত। পাঠ করিলে পূর্বব পুকষদিগের বিদ্যা বুদ্ধি শরণ করিয়া আহ্লাদে 

পরিপূর্ণ হইতে হয়। কত শতাব্দী অতীত হইল 'ভগবধ্গীতা প্রকাশিত 

হইয়াছে, কিন্তু উহার অধিকাংশ মতের সহিত অধুনাতন বিখ্যাত আ্বীক্ষিকী 

ও ত্রয়ী বেস্তাপ্িগের মতেন্ এক্য দেখিতে প।ওয়া যায়। উহাতে ভ্রাস্তিসংকূল 

মতও শিবেশিত আছে বধার্থ বটে, কিন্ত উহাত্র মধ্যে যে সকল অমূল্য সত্য. 

অক্ষত হইয়া রহিয়াছে, তাহাই ভারতবধীয় আহ্বীক্ষিবী ও ত্রয়ী বেতাদিগের 

গৌখধের একমাত্র হু্টান্ত হইতে গারে। এস্লে তাও উল্লেখ করা! আববন্ঠফ ষে 

ুদ্ধপরাত্দুখখ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিধার নিমিতই ভগবদগীততা। অবতাঁরিভ, 
হইস্বাছে, সুতরাং যুক্ষোৎসাহ উদ্দীপিত করা উত্থার হত উদ্দেষ্ট, মলোবিষ্ঞা 

পরস্থৃতি প্রচার করা তত উদ্দেন্ট ছিল না! ভগবগগীত। পাঠ কহিতে আন্ত 
করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সঞ্জয় একেবারে ুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত 



রচনা-পুস্তক ও প্রধন্ধা : ৪৯. 

 স্বইয়া বৃতয়াটুকে তীন্মের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করাইভেছেন, কিন্তু ইত্তিপূর্বে ফোন 
স্থলেই যুদ্ধের কথা উল্লিখিত. হয় নাই। ব্যাসদেব ফেবল মহছাভাকতের 

যট্সম্পাদিত। সম্পাদন করিবার নিমিত্বই এই রূপ কৌশল করিয়াহেন।, 
পূর্ববতন হিম্ুর! কিরূপ উৎসাহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন, অরাতিগণকে 

পরাজিত করিবার নিমিত্ত হুবিবিধহ কষ্টকে কেমন আননোর সহিত আলিঙ্গন 

কবিতেন, ধর্ম রঙ্ষাব অনুরোধে প্রাণত্যাগ কেমন সাঘান্ত বোধ কজিতেন, কি 

প্রকারে সেনাপতি নিয়োগ, সেন। বিভাগ, যুদ্ধযাত্রা, বাহ নিশ্মাণ, যুদ্ধ আব, 

যুদ্ধ অবহার ও নিকতেগে বিশ্রাম করিতেন এবং যুদ্ধে মৃত ও. আহত বাক্ধিদিগের 

প্রতি কিকপ ্মাচার, করিতেন, ভীগ্ম বধ পর্ব পাঠ করিলে বিলক্ষণ ভ্ঞাত হওর! 

যায়। ফলত যিনি তন্ন তন্ন করিয়া ইতিহাস পাঠ করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, 

তিনি ভীষ্ম পর্ষে অদ্ভূতপূর্ধ আনন্দ লাভ ও অনেক সত্য উপার্জন কনিতে 
পারিবেন, সন্দেহ নাই । ক্মাগি যে ছুংসাধা ও চিন্নজীবনসেব্য কঠিন ত্রতে 

ক্রেতসহ হইয়াছি, তাহ! ষে নিব্বিষ্কে শেষ করিতে পারিব, আমার এ প্রকার 

উ্রসা নাই। ভগবদগীতা অন্রবাদ করিয়া ষে লোকের নিকট যশস্বী হব, 

প্রত্যাশ। করিরাও এ বিষয়ে হস্তার্পণ করি নাই ।. যদি জগদীশ্বরপ্রসাদে 

টরখিবী-মধো কুত্রাপি বাঙ্গাল! ভাধা প্রচলিত থাকে, আর ফোন কালে এই 
বনবাদিত পুস্তক কোন গ্যক্কতির হন্ডে পতিত ভওয়াষ সে ইহার মন্মাঞ্ধাবন 

দত হিন্দু কুলের কীতিস্তসতস্বরূপ শীমন্তগবদগীতার মহিম। অবগত হইতে সক্ষম 

কয় তাহ] হইলেই আমার সমস্ত পরিম সফল হইবে । শ্ীকালীপ্রলনন সিংহ । 
টা ্ | 

কালীপ্রস্ম এক সময়ে জুলিয়াস সীজরেব জীবনচরিত বাংলায় 
“অন্বাদ করিবার সঙ্কল্ল করিয়াছিলেন । এই প্রসঙ্গে ১১ ডিসেম্বর ১৮৬৫ 
তারিখের “হিন্ব পেট্রিয়টে? নিক্বোদ্ধত সংবাদটি মুদ্রিত হয় £-- 
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ট29০১৪০৩ ০ 1062200188:00 6০ 6251081598 2060 23508৯1৬921 101772784 

81০038675 এজ ০৫ 7 51195 022৬8, 



৪৬ কালীপ্রসন্ন সিংহ 

এই নকল পুখক ছাড়া কালীপ্রসন্প বু গ্রবদ্ধও রচনা করিয়াছিলেন ? 
তাহার অনেকগুলি বিদ্যোৎ্সাহিনী পত্জিকা'য় প্রকাশিত হুইয়া্ছি:।». 
কিন্তু প্রথম চুই সংখ্যা ছাড়! এই পত্রিকার অন্য সংখ্যাগুলি এখন পংগ্রহ 
করিতে পারি নাই । ১৮৫৭ গ্রীষ্টান্দে রাদজ্রপাল মিত্র-সম্পাদিত 

বিবিধার্থ-সঙ্গ হে (কান্তিক, ১৭৭৯ শক ) “কা. প্র- পি” স্বাক্ষরে তিনি 

কয়েফথানি গ্রন্থের সমালোচন! কবিযাছিলেন । 

ডেবিড হেয়ার লাখৎসরিক সভাতেও কালীপ্রসক্প কয়েক বার প্রবন্ধ 

পাঠ করিয়াছিলেন । * ভেবিভ হেয়ারের মৃত্যুর পর প্রতি বৎসর জুন 
মাসে এই সভার অধিবেশন হইত ; সভায় বহু মান্গণ) লোকের সমাগম 

হইত, গুবন্ধপাঠ ও বক্তৃতার্গিও হইত । কালীপ্রসন্গ নিজ বাটীতে 

কয়েক বার এই সাম্বৎসরিক সভার আগ্রে;জপ রিয়াছিলেন। এই 

স্মৃতিসভায় তিনি যে-সকল বাংল। প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, নিক্ে ভাস 

একটি তালিক। দেওয়! হইল £--- 
১জুন ১৮৫৬, ১৪শ সাস্বংসবিক ম. ! প্রবন্ধ | 

৯ হছে ১৮৫৭, ১৫শ & বঙ্গভাষার অমুশীলন সন্বন্ধে প্রবন্ধ । 

১জুন ১৮১. ১৭শ  * বাংল! নাটক। 
জুন ১৮৬১, ১৯শ রর প্রবন্ধ । 

তি ্ রুষি-নিধয়ক প্রবন্ধ ।৭* 
৩১১১ 

প চওজাটে 00508 1416৮: 44 789975071055)1979867 ০7 105250 12 (1877), 2:94, 99, 101-02. রি নি হালি 
+ এই প্রবধ্ধ সম্পর্কে ১ জুন ১৮৬৩ তারিখের “সোমপ্রকাশে প্রকাশ ১-বিবিধ 

সংবাদ । ১৬ জো ।--১লা জুন সোষঘার প্রীযুক্ত বাধু ফালীপ্রসঙ্প সিংহ ভারতযধাঁর 
সভাগৃহ মৃত মহাত্বা 'ফ্েভিড হেয়ার সাহেবের স্মরশীর্থ সান্বৎসরিক সমাজে বলছে 
কৃষিকারোর বর্তাফ্দ' অবস্থার সমালোচন, কৃষিকার্যের উপবেন্সিতা, ডুধিসমাজ ও 
কৃবিবিগ্কাল রম আবশ্যকতা! এবং কৃষিজাত, জবা ও কৃষিসাধন আস, ও অস্াদি 
প্রদর্শনের রিতা বিষয়ক প্রব্দ্ধ পাঠ করিবেন ।” | 



' 'বধাছাতা সক 

কানীপ্রসন্বের এই .সকল রচনার কোনটিই এ-যাবৎ সংগ্রহ কৰিতে, 

পারা যায় নাই । 

নদাব্যত। 

কালীপ্রসন্পের বদান্ততা ছিল অনশ্ঠসাধারণ এবং বহুমুখী ; দেশের: 

বনধবিধ হিতকর কার্যে ব্যক্তিগত ভাবে এবং সামাজিক ভাবে অকাতরে 

দান কবিতে তাহার মত সে-যুগে আর কাহাকেও দেখি ন1। আচার্য্য, 

ককুষকমল ভট্টাচাধ্য কালীপ্রসন্ন দশ্বদ্ধে সত্যই লিখিয়াছেন, প্তিনি' যেমন, 

ঠাহার [50189-এর সন্ধযবহার করিতে জানিতেন, তেমন আর কেহই 

জানিত ন)1” তাহার বদান্যতার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়] সস্ভবপর নহে ॥. 

আমরা এখানে কণ্েকটি দৃষ্টান্ডের উল্লেখ করিতেছি । 

'শিক্ষাবিস্তারে দান 

স্বানে স্বানে অবৈতনিক বিগ্যালয় স্থাপন এবং কোন কোন ছুঃস্ছ 

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠামে সাহাধা দান করির1 কালী প্রসন্ন জনসাধারণের রুতজ্ঞত1 

'অঞ্দন করিয়াছিলেন । এই প্রসঙ্গে ২৬ মার্চ ১৮৫৮ তারিখের এডুকেশন 
গেছেট ও সাপ্তাহিক বার্ভাবছে' প্রকাশিত একখানি পত্ত উদ্ধৃত 

করিতেছি ৮ , 

ভাগীক্বখখীর পশ্চিম তীয়ে বংশবাটা গ্রামে খঙ্গীয় বিদ্যালয় নামে এক 

পাঠশাল! সাধারণের সাহায্যে দিবর্যাতীত হুইল সংস্থাপিত হইয়া! বঙ্গবিদ্যা শ্রায় 

করিতেছিল, পরে সংগ্রতি কলিকাতা নিবাসী, বিদ্যোৎসাহী গ্রীযুক বাবু, 

কালীপ্রসঙ্ন সিংহ মহাশয় তথায় শুভাগমন করত বালকগণের পরীক্ষা গ্রহণানত্র 

অত্যন্ত সন্ধট হইয়া! ইংরানি শিক্ষা! দির জর মাসিক এক শত টাক। দান: 

ত্বীকাব করিয়া ইংরানি শিক্ষক ও. পণ্ডিত সিমুক্ত করিয়াঠকুন.। | 



48৮ ফাঁলীপ্র সিংহ 

'গ্রই নব যুব বিদ্যোৎসাহী সিংহ মহাশন্ পরোপকারে সিংহ চিপ হইয্াছেন, 
উনি দিথিদিগে আর ছয়টা অবৈতনিক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া! হ্গীন হী'নগণকে 

তিমিরহারী জ্ঞান চক্ষে দিতেছেন, ইচ্থান জীবন বৃদ্ধি ও ধনবর্ধন হইলে অশ্মদেশীর 

জনগণের যে কত উপকার হইবে তাহা বর্ণনাতীত 1...-_বিদ্যান্ছরাগী | 

সঁশবাটা। ২১ ফাল্তন স্ঘৎ ১৯১৪। 

ছাতরদ্দিগকে বাংলা-রচনায় উৎসাহিত করিবার জন্য কালীগ্রপন্র 

সময়ে সময়ে পদক ও পুরস্কার বিভরণ করিতেন । ১ জুন ১৮৫৮ 

তারিখের “ঠিন্দুরত্ব কমলাকর”* পত্র পাঠে জান! যায় যে, এরিয়েনটাল 

সেমিনরীর ছাত্রদের শিক্ষার পন্ধীক্ষায় কালীপ্রসন্গ ইংবেজী চাবি শ্রেণীতে 
বাংপ। বিষয়ে প্রশ্ন প্রদান ও উত্তম লেখক চারি জন বালককে পদক 

প্রদান করিয়াছিলেন । রি 
অনেক ছাত্র তাহার নিকট অর্থসাহায্য পাইয়। বিষ্কালয়ে শিক্ষালাভের 

স্থষোগ পাইঈম়াছে--এরপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। ১ অক্টোবর ১৮৬০ 
ভাবিখে সোমপ্রকাশ” লেখেন 2 

আমরা গ্রীযুূত বাবু কালীগ্রসগ্প সিংহেব দানসীলতা প্রভৃতির ভূও্সী প্রশংস! 

পারিপূর্ণ এক খানি প্রেক্িত পক্ম পাইয়াছি। স্থানের অসন্তাব প্রযুক্ত অবিকল 

পত্রস্থ করিতে পারলাম না। পঞ্জ শ্রেরক মাভিকেল কালেজেব বাঙ্গলা শ্রেীর 

প্রথম বর্ষের ছাত্র । স্তাহার এরূপ সঙ্গতি নাই বে, উপবৃক্ত ব্যয় নির্বাহ করিস 

কালেজে পাঠ করেন। উল্লিখিত সিংহ বাবু অনেক অংশে আন্থকুল্য করাতে 
সাহার সেই অসঙ্গতি জন্ত ক্লেশ দূরগ্রত হইয়াছে । কালীপ্রসক্প বাবুই অর্থে, 

যথার্থ ব্যবহার করিতেছেন সন্দেহ নাই । 

সাহিত্যের উন্নতিকল্পে দান 
, মাতৃভাষার উন্নতিকচ্গে কালীএসম্ অকাভরে .অর্থবায় করিয়া 

গিয়াছেন। লেখকবর্গের উৎসাক্বর্ধনার্থ 'মাঝে মাঝে তিনি পুরক্কার 



ঘোষণা কঠিতেন-বিস্কোৎসাহিনী সভার বিবরণে ভাহায় উল্লেখ বব 

হইয়াছে। 
নিংবাদ 'গ্রভাকর+ যস্ত্রালয়ে চৈআ্ মাসের শেষ দিবসে একটি সম্মিষন 

অনুষ্ঠিত হইভ | সশ্মিলনে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি সমাগম হইত, প্রবদ্ধা্ধি 
পঠিত হইত, €ঠাজেরও ব্যবস্থা ছিল। এই বাধিক সশ্মিলনে লেখক" 
বর্গের উৎসাহ্বদ্ধনার্থ পারিতোধিক প্রদ্বানের ব্যবস্থা ছিল। এই সকল 

পুরস্কার দিতেন বিচ্যোত্সাহী ব্যক্তিরা) তাহাদের মধো কালীপ্রসন়েধ 

নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করা কর্তধ্য। এক্সপ পুরস্কার প্রধানের একটি 
বিবরণ ১ বৈশাণ ১২৬৮ সালের “সংবাদ প্রভাকর' হইতে উদ্ধৃত 
করিতেছি £--- ূ 

বঙ্গভাশ! “লক ও অন্ত ভাষা হইতে বাঙ্গালা! অন্ভবাদকদিগের উৎসাহ বর্ধলার্থ 

প্রভাকর পত্রের বর্নবৃদ্ধির সানপাজনক এই বাধিকী সভার পারিতোবিক প্রদানের 

যেনিষম এতৎপত্রের অল্মদাতা কবিবর গুণাকর ৬ ঈশ্বরচগ্া গপ্ত মহাশর কতিপয় 

দেশহিতৈষী বিদ্যোত্সাতি ব্যক্তিদিগের বিশেবানরাঁগ ও সাহাষ্য ছার! নিকপপ 

করিয়াছিলেন-*.বন্ুবাজার নিবাসি বছগুণমম্পর শছদ্যানুবাদসী সবলন্বভাব বাঘ :. 

* উমেশচস্্র দণ্ড মহাশক কয়েক বৎসর তরী বিষয়ে বধেষ্ট আছুকিল্য করিয়াছেন," 

উমেশ ৰাবুর অভাবে উক্ত লেখক ও অন্ুবাদকগণের উৎসাহবদ্ধন বিষয়ে আমার- 

দিগেরও অনুরাগ অনেকাংশে জিয়মাণ হইয়াছিল, কিন যুগলসেতূনিবাসি ধনরাশি 

বিদ্যোৎসাহী ররলন্বতাব লপ্রসরাচিত শ্রীযুক্ত বাবু 'কালীপ্রস্ন সিহে খহশঙক 

জাতীয় ভাবার উত্নতিলাধন বিষয়ে সমধিক উৎসাহী হুহর। হথেষ্ট রূপে আযুকুল্য 

করাতে "সামার পিগের এ ক্ষুপ্লোৎসাহ বন্ধষান হইয়াছে, ব্গভাযার শইবছি সম্পাদন 

বিষয়ে কালীপ্রসঙ্গ বাবুর যেক্প ভন্থুরাগ ও যত আছে, তাহা সাধারণের ব্বিদিত 

মাই, তিনি এ বিধয়ে কেবল অর্থ বায় করিতেছেন, এমত্ত নছে, হয়ং লেখনী ধাবুদ 

পূর্বাড় অবিশ্রান্তকূপে পারশ্রমও করিতেছেন, বঙ্গভামার। লেখক দিগকে তিনি 

'হামাদর পূর্বক গ্রহণ কষেন, এবং তাহারদিগের ছায়াই সর্বদা, পর্বেহীত 



এ .. ফালীগ্রস্ধ সিংহ 

খাকেন, ক্বরং সুদ্র-যপ্ত স্কাপন করিয়া মহাভারতাদি মহাপুরাঁপ ও অন্তাগ্তি সংস্কৃত, 

রস্থাদি ব্সতাঁধার অন্তুবাদ পূর্বক উত্তম কূপ মৃদ্রাঙ্কণ করিয়া অকাতরে সাধারণকে 

বিতরণ করাতে যে উপকার হৃইতেছে তাহা বিবেচনা] করিলে স্বদেশ হিতেচ্ছু 

ব্যক্তিদিগকে যুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন (সংঙ্ মহাশয়ের নিকটে বিশেষ বাধ্যতা। 

স্বীকার করিতে হইবেক | অধুনা! আমরা এইস্থলে তাহার বিষয় আঁধক না, 

(লিখিক্কা পরমেম্থবের নিকটে একাস্তচিত্তে প্রার্থন! করিতেছি, তিনি অবোগী এবং 

দীর্ঘায়ু হউন, এবং বঙ্গতাধার উন্নতিবদ্ধন খিখস্ধে উহার যন ও অঙ্থন্বাগ এবং 

উৎসাহ ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকুক, স্বজাতীয় ভাষার জবগ্তা। সংশোধন বিষে তিনি 

'অবিচলিভ অনুরাগ প্রকাশ করিঘা আপনান্ন যখার্থ কর্তব্যকাধ্য সাধন 

কাঁরতেছেন, তিনি তছিষয়ে যে সমজ্ত সৎসন্কল করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হইলে 

এদেশের এক চির উপকার সাধন করা হহবেক। পুধাবৃত্ভলেখক মহান তবেরা 

ছেমাক্ষরে ভীযুক্ত বাধু কালীপ্রসন্ন (সিংহ মোদের গণাবলী বর্ণন করিবেন, 

তাহার সন্দেহ নাই। 

প্রীধুকক বাবু কালীপ্রসন্ম (সিংহ অহোদয় অনথবাদের নিমিত্ত ছুইটি প্রশ্ন প্রান 

কব্ছিয়াছিলেন, যথ!। 

ইংজগ্ীয় কবিবর তামস্ মুর সাহেবের বির্চিত লালাকক বাঙ্গাল! পদ্যে 

অন্নুবাদ পারিতোধিক ১০* টাকা । 

টড. সাহেবের বাজহাননামক পুস্তক হইতে উদয়থুকের াগস্ারা 

কষ্চকুষারীর বিচি ছারত্র বাঙ্গালা পগ্য অনুবাদ পারিতোধিক ৩* টাকা । 

ইহার মধ্যে কোন অন্্রবাদক লালারূক অনুবাদ করিয়। প্রেরণ করেন 

মাই, । 

দ্বিতীয় বিষয়, অর্থ1ৎ তি, বিচিত্র চরিজ বর্ণন ছই জন ব্মন্থুবাদ করিয়া 

পাঁঠাইাছিলেন, ভাতার মধ্যে ভ্ীযৃক্ত বাবু গৌসাই দাস গুপ্তের লেখ! পরীক্ষা" 

দিসোক্। বিবেচনায় উত্তম হওয়াতে কাহাকে অবধারিত ০০ ৩* টাঞ্ধা 

সপ্রধানাঙ্ মতি হইঝাছে। 
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' শ্রীতুক্ত  বাধু কালীপ্রস্জ সিংহ মহাশয় পদ? ইহাতে ঝিনটি হিধর প্রেণ 
করেন ষথা ॥ 

ববপকচ্ছলে সমন্ড রজনীবর্ণন,, বজভাব।র সমালোচন এবং তাহার বর্তান 

অবস্থাবর্ণন, কবিতা ৪** পক্তির নৃযুন ল। হয়, পাহিতভোহিক ৫* টাকা,--"জীমুক 

বাবু প্রিষ্বমাধব বন্ুর রচনা! উদ্ভম হওয়ান্ধে তাল অবধারিত পঞ্চাশত মু 

গাবিতোবিক প্রাপ্ত ইইগেন। 

ব্বিভীয় বিষয়, নগর মধ্যে রমনী সম্ভোগ এবং কলিকাতা নগরের, বর্ধমান 

অবস্থা বর্ণি। কবিতার সংখ্যা চ(রি শত পন্তির আর্ধক ন1 হয়, এই বিষয় 
কেবল শ্রীযুক্ত খাধামাধৰ হিন্্র লিখিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন," *-তাহাকে ছি 

ত্রিশ টাক! এদান. একর! গোল । 

শেষ প্রস্তাব গন্ঠ রচনা পুরাশ পাঠের ফল, এই বিবয়ে যে কয়েকটি 
রচন! আধিয়াছিল, তথাথ্যে ্ীযুক্ত বাবু জন্রনারায়ণ বল্যোপাধ্যা্ এবং জীবুক্ত 
বাধু বিপিনবিহারী সেনের কচনা পরীক্ষকদিগের বিধেচনায় উত্তম হওয়াতে 
ভাঙার! (ভর লেখকের উৎসাহ বঞ্ধনার্থ অবধারিত পারিতোধিক জিংশখ দু 

সমভাগ করিয়া! দিবার আদেশ করিয়াছেন । | র 

১২৭০ সালের চৈত্র-সং ংক্রাস্তিব বার্ষিক সতা উপলক্ষে কালীপ্রসক্প 

শ্বনামে ও বেনামীত্তে কমেকটি রা ঘোধণ।, করিয়াছিলেন 
পুরস্কারের বিষয়গুলি এই £-- ] 

জীদূত বাবু কালীপ্রলন্প সিংহ মহোদয়ের প্রদত্ত) 

পুরাণ পাঠের ফল কি? | 

'পরিমাণ প্রভাকর পত্রের চারি করম, পুষক্ষার বস. টাকা । 
পৰীক্ষক অক্ষসমাজের উপাঢাধ্য টু « 'যোধ্যানীখ পাঁকাজীলী ॥ 

 জীযুত মুকচাই শপ). 

|. প্রথম। “ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা অপেক্ষা ক কি. বিয়ে এই, উরি 
] 

কুইরাকে" বিনি লিখিবেন, ভাহার, এই লেখ] -আমুদ বিংশতি পর হয়, 
পাৰিতোবিক ১, টাকা মান, পরী জীদূত বাবু কালীএসড সি জাগি 



২ . ফালীগ্রপঙ্ধ [সিংহ 

দ্বিতীয়, ব্গদেশাধিপত্তি শুবিখ্যাত্ত রাজা বল্লাল সেনের জীবন বৃতাস্ত ১২ 

পেজি ফরমার এক শ'ঠ পুষ্ঠার ন্যন না তয়, পারিতোধিক ৪০ চল্লিশ টাকা । 

পরীক্ষক ভ্রীসূত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু রাজেজলাল মিত্র, ও বাবু 

কালীপ্রস্ন সিংহ 1--"সংবাদ প্রভাকরা, ২৫ মাচ ১৮৬৪ । 

কালীপ্রনর্ন সাহিত্যিকগণকে নানা ভাবে সাহাষ্য করিতেন । ১৮৬২ 

ীষ্টাকের মাঝামাঝি ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচাঁধ্য তৎসম্পা্িত 'সম্বাদ রসরাজ? 

পত্রে কতকগুলি কুৎসাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করার অপরাধে নৃতন ফৌজদারী 

বিধিমতে ধৃত হইলে, কালীপ্রসন্নই অগ্রনর হইয়া তাহাকে জামিনে 

পালাস করেন নীলকরদিগের সহিত অকদ্দমায় পারি লঙের সহ 

মুক্রা। অর্থদণ্ডের আদেশ হয়-_কালীপ্রসন্নই অযাঁগিত ভাবে এই অর্থ 

আদালতে প্রদান করিয়াছিলেন, এ-কথা পৃর্তবেই বল! হইয়াছে । | 

কালীগ্রসন্ধের বদান্যতাব জন্তহই অনেক লেখক তাহাদের সাহিতা- 

চর্চার ফল পুস্তক1কারে প্রকাশ করিতে সমর্থ হষ্টফাছিলেন। ১৮৬৩ 

্ীষ্টাব্দের ৩০ নবেহ্ধর তারিখের 'সোমপ্রকাশে? প্ুকাশ হা 

শৃতন পুস্তক 1.**বাঙ্গলা নাগানন্দ।" হহা! সংস্কত নাগানন্দের 

অস্থবাদ। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্ীমুক্ত বাবু কালী প্রসন্ধ 

সিংঙ্কের অন্রমতি অন্তূসার়ে এই অনুবাদ করিঝাছেন। কালী প্রসন্ন বাবু 

ইঙ্তার সমূদয় ব্যর দিয়াছেন । লেখ মন্দ নতে। চিতপুর পুষাশসংগ্রহ 

যন্ত্রে সুপ্রিত; 

বাংল! সংবাদপজ প্রকাশ দ্বার) দেশের অআশেষবিধ কঙ্গযাণের কথা 

ত্বরণ কৰিয় কালীগ্রসন্ধ সময়ে সময়ে এই সকল পত্রিকার উন্নতিবিধান্র 

জন্য অর্থসাহাধ্য করিতেন । ইহার ছু-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি ₹-- 
(ক). ১১ শ্রীষ্টাব্ধের মে মালে 'ভাবতবর্ষী় সন্কাদপত্র" নামে 

স্বাজনীতি-সংক্ত একখানি পাক্ষিক লমাচারপত্র তাবকচ্্র চুডামপির 

সম্পার্রকতেরকাশিত হয়| কালীপ্রসন্ন বম্পাদককে পাচ শত টাকা দান 



বদিততা ৃ ০ 

করিয়া এই পত্র প্রকাশে আঙ্রকূল্য করিয়াছিলেন 1--“সোমগ্রকাশ 

১ জুলাই ১৮৬১ । 

(খ) ১৩ অক্টোবর ১৮৬২ তারিখে সোমগ্রকাশসসম্পাদক 

লিখিয়াছিলেন ১ 

আমর] কৃতজ্ঞতা সহকারে ত্বীকান করিতেছি, জোডাসাকে 1 প্রসিদ্ধ 

দাত থদেশতিটতিধী শ্রীযুক্ত ধাবু কালীপ্রসন্ন নিত সোমপ্রকাশের উন্নতির 

নিমিত্ত ২০* টাক দন কৰিরাছেন। 

কালীগ্রসন্ন এক সময়ে ততবোধিনী সভাকে একটি মুক্রামন্ত্র ধান 

করিয়াছিলেন রলিয়া জানা যায়! আযুক্ত চিস্তামণি চট্টোপাধ্যায় 
লিখিয়াছেন ৮ 

কাল? প্রসঙ্গ নিজে একটি প্রেশ কিনিয! তত্ববোধিনী সভাকে দান 

করেন। তাহা! আজও আদিরাদ্গসমাজের কাধ্যে লাগিতে রহিয়াছে । 

নি দেবেজনাখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে এ সময়ে মিশ্িগ্লাছিলেন । আমাদের 

হতপূৰ স্মরণ হয় তাহাতে আধদত্রাক্গনমাজের ব্যবহ্াবের জন্ক তিনি একটি 
ঝাড় [দয়াছিল্নে। সেটী রুপান্তরিত হঠশ্বা আজও সমাজের ব্রিতলে 

বিরাজমান । নমাঘোৎ্নব উপলক্ষে জাহ্গণ-প(গিতের বিদায়দানের আংশিক 

ভাকও তিনি নিজে গ্রহণ করিয়ান্িলেন ।--"৮কালীপ্রস্ম সিংহ”, 

ছন্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যত ১৮৪২ শক, পৃ ৩৭। 

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, কালীপ্রসর্র পাচ ছয় বৎসর ত্রাঙ্গসমাজের 
সহিত সংঙ্লিষ্ট ছিলেন এবং এই সমাজে নিয়মিতভাবে অর্থ দান 

কন্িয়াছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তত্বধোধিনী সভার মুভ্রাধস্ত্রের কাধোর 
তত্বাবধারণার্থ তিনি অন্থতম “বস্রাধ্যক্ষ” নির্বাচিত হইয়াছ্ছিলেন 
€ "তত্ববোধিনী পত্রিকা» ফান্কন ১৭৭৮ শক, পৃ. ১৬৯ )1 | 

কালীপ্রসন্গ যে কেবল বাংলা 'পত্ভিকাগ্ডলিরই প্রতি সদ্য ছিলেন, 



৫৪. কালী্রসন্ন সিংহ 

একপ যনে করিলে অন্তাঘ হইবে । শিক্ষিত স্বদেশবাসী কর্তৃক 

পরিচালিত. ইংরেজী পত্রিকাগুপির উন্নতির 'গ্রতিও তিনি উদানীন 

ছিলেন না। ১৮৬১ খ্রীষ্টাঙ্ে শতুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 71007897865 

17127085%6 € ১ম পর্ব) প্রকাশিত হয়। ইহার মুব্রণের সাহায্যার্থ 

কালী প্রসর শ্বরং একটি মুন্রাধক্ত ক্রন্ব ধরিএ। শল্তুচন্দ্রকে বাবহার করিতে 

িয়াছিলেন। কয়েক সংখা প্রকাশিত হইয়া পধ্িকাখানি বন্ধ হইয়া 

যায়। কিছু দিন পরে, ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্ষের মে মাসে গিরিশটজ্দ্র ঘোষ কর্তৃক 

প্রতিষ্ঠিত “বেঙ্গলী' নামক ইংবেজী সাপ্তাহিক পত্রের সাহাধ্যার্থ কাণীপ্রস্ 

মুপ্রাযন্ত্রটি পান করিয়াছিলেন । € জানুয়ারি ১৮৮৩ তারিখে 'সোৌমপ্রকাশ' 

' নিম্লিখিত মন্তব্য করেন 2 

বিবিধ সংবাদ ।-*.১৭হ পৌষ বুধবার । আমর! এবারের বাঙ্গালি 

পঞ্জধ পাঠ করিয়া অতিশঘ্প আনন্দিত হইশাম। শম্পাদক বলেন, স্বদেশ- 

হিতৈষী এ।সদ্ধ দাতা বাবু কালাপ্রসঙ্গ পিংত এ পত্রেগ নাসিভ একটী 

স্বতন্থ মু্তাবন্ত্রের সংযোগ কবিক। দিয়াছেন। জানুয়াবি মাস অবধি এ 

পত্রের অব্ব বৃদ্ধি হইবে । কালাপ্রসন্ন বাবুর তুল্য সং কাধ্যে উতৎ্সা 

দাতা লোক অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। | 

১৪ জুন ১৮৬১ ভারিখে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্]ায়ের মুত্যু হইলে “হিন্দু 

পেট্রিয়টে"র হ্যায় দেশভিতকর পত্রের বিলোপ অবশ্স্ভাবী হ্হয়াছিল। 

এই সমন্ন কালীগ্রমন্্ই £হিন্দু' পেট্রিয়ট'কে মৃত্যুমুখ হইতে বক্ষা 

করেন। তিনি হরিশ্চন্দ্রের পরিবারকে পাচ হাজার টাক] দিষ্পা প্রেম 
ও পত্রের সর্বন্বত্ব ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। ইচ্ছা দবান শুধু পত্রিকাখানি- 

রুা পান নাই, পরস্থ হুরিশ্যজ্ের পরিবারব্র্গও যথেষ্ট উপকৃত 

হুইফ্লাছিলেন। “হিন্দু পেট্বিয়টের পরবস্ধী ইতিহাস এখানে দেও! 
সন্ভরপদ নঙ্েে। 



ব্দানত! পর 

এই প্রযাঙ্গে বল! প্রন্গোজন, হরিশ্চন্জের স্যান্র দেশছিতজত্ের গ্রন্থি 

'কালীপ্রসন্ন বিশেষ অদ্ধান্থিত ছিলেন । স্থঠভাবে তীহার স্বতিচিহ্ট- 

স্বাপনে সহানতার জন্য কালীগ্রসক্ন একখানি পুন্তিকা প্রচার করিনা 
দেশবাসীর প্রতি তাহার নিবেদন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে 

শহবিশ মেমোরিয়াল কণ্ডে পাচ শত টাকা দান করেন ; এমন কি, 

হরিশ্চন্্-স্বতিমন্দির স্থাপনার্থ বাছডবাগানে ছুই বিঘ! জমি দান করিবার 

প্রস্তাব করিয়া! স্বতি-সমিতিকে » নবেম্বর ১৮৬২ তারিখে পজ 

লিখিয়াছিলেন। কিপ্ত সমিতি এই প্রস্তাব সাদবে গ্রহণ করিয়াও শেষ 

পর্ধ্যস্ত কিছুই ক্রেন নাই । 

কালীপ্রসন্ন এক সময়ে আর একখানি সংবাদপত্রের স্বত্ব ক্রয় কনিকা! 

উহার পরিচালনে সহায়তা কারয়াছিলেন /%* এই কাগজখানির নাম 

“দুরবীন” ইহা ফার্সী সংবাদপঞ্জরূপে ১৮৫৪ শ্রীষ্টান্দে প্রথম প্রকাশিত হয় । 

ছুভিক্ষে দাঁন 
দানবীর কাল্রপ্রসন্ন জাতিধন্মনিব্বশেষে দান কক্িতেন। ১৮৬২ 

টানে ল্যাগ্ধাশায়ার ছুভিক্ষ-তহবিলে তিনি সহম্র মুত্র! দান করিয়া- 
ছিলেন। এই সংবাদ আমরা! ১৫ ডিসেম্বর ১৮৬২ তারিখের “হিন্দু 
পেটবিয়ট? পত্রে পাই | “হিন্দু পেট বিয়ট? লিখিযাছিলেন ২-- 
“সত 56 8190 6০ 9৪০ 60৪ 8008011965028 15 510 ৩৫ 698 10900851920 

প্রেখ109] পা 86 0০008 0 5010159929৩ 01 ০০ 16881508 6০ মেজাজ 

৮5৩ 80108925090. 10371559061” 8398 795185৮৮ 0795945 9188 195 
০1367800650 8/006)১5 900798507 1 00006 ০6০৩৮ ০339-00,905578-দ58118138 ৪৪৩ 

**4338 29000566 ০৫ ৮৮৩ 90928 2৪ ৩১62১০01805 206 25 ওএ$৩) বীঞত 48/াধা 
$০ 8086 0৮00 09/51১9:8 5258 ৮৮০ 6209 2:০7৩8%৮ 21888 মিঃ 8308 
৩ ৮০00508৪005 705058 01 &, 210 0005050 121908 1১ &১এ৮া 5৪ 
8000 13808000--2 22০৩ 2০50৫ 15 51 গং 1876, - 



প্রত কালীপ্রসন্ত্র সিংহ 

1388780 03200000566, 739১০০ 1৫9801070 00929525802? 195০০ £%॥£ 

19098801050 3228, %00 03০০০ 58711801892] 159538৮ ৪6৪ 61892 £9119আ**৭ 

১৮৬১ জ্ীষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভীষণ দৃভিক্ষ হয় ইহার লিবারণ- 

কল্পেও কালীপ্রসন্ন সাহায্য করিয়াছিজেন। জেযাতিবিজ্ঞনাথ ঠাকুর 

তাহার স্বৃতিকথায় বলিয়াছেন £-- 
একবার উত্তব্পশ্চিমাঞ্চলে খুব ছঙ্িক্ি হয়। সেই হুভিক্ষ উপলক্ষে আদি 

ত্রাক্মমমাজে একটা সভা হয় ॥ সেই সভায় পিতৃদেব বেদী হইতে যেরূপ মন্দম্পশ 

বন্ৃতা করেন তাঠা আমি কখন সুলিব না। তাহার বক্তুত। শুনিয1 লোকের! 

এমান যুদ্ধ ও উত্তেন্দিত হইয়াছিল যে, যাহাব কাছে মাতা কিছু ছিল, তৎক্ষণাৎ 

সে ছৃতিক্ষের সাহাব্যার্থে দান করিল । কেহ আঙ্গুল হইতে 'আটি খুলিয়। দিল, 

কেহ খড় ও ঘড়ির চেন্ খুলিয়া দিল । মামার স্মরণ সয় একালী প্রসন্ন সিং 

তঙ্কার বকমূল্য উত্তরীয় বন (বোধ হয় শাল ) তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দান করিলেন । 

--*পিতৃদেব ব্ম্বদ্ধে মামার জীবনন্ৃতিশ, ্াবানীত মাঘ ১৩১৬২ পৃ ৩৮৯৯ 

জনহিতকর কার্যে দান 

১৮৬৫ শ্রীষ্টান্দে কালী গ্রসন্গ চিৎপুরে একটি দাতব্য উষধালে প্রতি 

করিয়া স্থানীয় লৌক দিগের অন্ুবিধ] অনেকট। দূর করিধাছিলেন ! এই 

প্রসঙ্গে 'বামাবোধিনী পত্রিকা? (কাণ্তিক ১২৯২, পু, ১৩৯ ) লেখেন 22 

নুতন সংবাদ ।---**"আমর। শুনিয়! সস্ভোষ লাভ করিলাম কলিকাতা! 

নিবানি শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রমন্ন সিংহ সংগ্রশ্তি চিতপুরে একটা দাতব্য, 
ওঁধধালষ পাপন করিব! তত্রতায লোকদিগের মকোপক্14 কৰিতেছেন। 

কলিকাতায় যখন বিশুদ্ধ পানীয় অলের স্ৃষ্তি হয় নাই, তখন 

(ক্কালীপ্রসর বিলাত্ত হইতে চাবিটি ধারাধস্্র আনাইয়া শহবের বিভিন্ন 
সাকা (পনের, সঞ্ল করিয়াছিলেন । এই প্রসঙ্গে 'ংবাদ পূর্ণচচ্রোদয়” 

০ ৬৭৮৫ ই 

িচাডং, তারিখে লেখেন 



দানা ৯ 

স্বাবু কালীপ্রসন্ন ' সিংহের দত্ত হই সহত্র টাকা ছার উংলগ্ হইতে 

ধারাযন্ত্র ৪টী আনয়ন করা৷ হইয়াছে । উঠার ব্যয় সর্ব্ধশুদ্ধ ২৯৮৫৫ 

আন] হইয়াছে । এতত্তিম্ন স্বাপলের ব্যয় স্বত্রন্ দেওরা হইবে । 

এই সকল ধাবাধন্্ শহবঝের যে থে স্থানে স্থাপিত হইবাধ প্রন্থাব 
হইযাছিল, ভৎসম্বন্ধে ১৫ জুন ১৮৬৮ তারিখের “হিন্দু পেটুরিয়টে” 

আলোচনা আছে । “হিন্দু পেট্রিট” লিখিয়াছিলেন £-- 
7৩ 80067969500 6056 55 08912755201 635 3056165105৪ গোর 

$0 00৮ 0 659 1006 10017651708 07588065৫05 389০০ 5110708720150 91788. পু 

৮০ 6130 1710%70 56 89 101109108 015,098 ৫ 

2 86 022600 ৩৫ 10810000919 9৫066 ০৫ 01759 8659৮, 

1 ৬6 90209519001 96:50. &00 10 00125106685 86১৩6, 

1 46 309100. 01 50178809130 2700 30501001088106 191800 20288, 

1 &ট 99৫61000121] ডে 106৪5 96866 500. 85890. 36:666, 

লু 2 5166 15 ভাতে 500:0078853,-2 চ00206515 5৮ 8৮9 2৩৬ 90815. 

10. 809 6615০ 0 গ1)] 09 ৮০6 059601 000 020910260690), 700 ৩ ৪ 

0100710290১ ০২১৪ 00806 6০ ৮9 208 009 7062৮ 609 1086000৩6০1 686 20010301+ 

708208 09১১০হ 10 739,8)0088 (1709918 88:999. | 

“হিন্দু পেট্রিয়টে”্র নির্দেশ-মত কাজ হইয়াছিল। একটি ধান্মাধস্ 
কালীগ্রসন্গের আবাসস্থলের নিকটে এবং আর একটি রাক্কা গুরুদাস ছ্রীট 
ও বীডন, স্ত্রীটের সংযোগস্থলে স্থাপিত হইয়াছিল, বাকী দুইটি নক্তবতঃ 
কোথাও স্থাপিত হণ নাই। 

দেশণ্রাতি 
কালীপ্রসন্নেধ সীজাত্যবোধ, . স্পষ্টবাদিতা, সহদয়ত1, অপক্ষপাতিত 

প্রসৃতি গুণ উল্লেখযোগ্য । নানা -ব্যাপায়ে বিডির কর্পক্ষেত্রে তাহার 
এই সকল গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।' নিয়ে তাহার কয়েকটি, ু ষ্টান 
দেওয়া যাইতেছে। 



৮ কালীপ্রসন্ন সিংহ 

সাবু ম্ান্ট ওয়েল্ন স্বপ্রিম কোর্টেন বিচায়াসন হইতে প্রায়ই 
বলতেন, বাঙালী মিথ্যাবাদী ও এতারক। নীলদপণ-মকঙ্গমায়ও তিনি 

এইরূপ কটুবচন প্রম্নোগ করিয়াছিলেন । সমগ্র জাতিকে একপভাঁবে 

অপমানিত করায় ভাকার বিরুদ্ধে চাবি দিকেই অসপ্তোষের গুঞ্জনধ্বনি 
শোনা যাইজে পাশগিল। ২৬ আগস্ট ১৮৬১ তাবিখে দেশীয় নেতব্গ 

বাজ রাপাকাস্ত দেবের নাটমন্দিরে এক বিরাট সভা করিলেন । কালী- 

. প্রস্গও এই সভায় ফোগদান করিয়াছিলেন ? শুধু যোগধাঁন করিয়াছিলেন 
বলিলে ঠিক হইবে না,-বাডালী-চরিকে অবথা কলঙ্ক-লেপনের জন্ 

' তিশি বিচারপতি এয়েল্সের বিরুছে। এই জনসভার এক জ্বালামকী 

বক্ততা করিয়াছিলেন । সভায় বাজ! বাধাকাণ্তড দেব, বতীগ্রমোহন 

ঠাকুর, বামগোপাশ ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'প্রর্ভতি গণ্যমান্ত ব্যক্তিগণ 

উপস্থিত হলেন । 

ওয়েল্সের বিরুদ্ধে বন্ধ সহ লোকের স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র ব্রিটিশ 

ইত্ডিষান আসোসিয়েশনের যারফৎ ১৮ সেপ্টে্গর ১৮৬১ তারিছে 
বিলাতে সেক্রেট রী-অব-স্টেট সাবু চার্লস উডেন্দ নিকট পাঠান হুইল । 
এই আবেদনের উত্তরে পরবর্তী ২৪ ডিসেম্বর তারিখে সাবু চার্শস উভ 
গবনর-জেনারেলকে লেখেন ১৮ 

১০০820০৪9 ৮150 3910. 859 0201019%] 00709 হছিড। 06 88255110100 219৮6 
22098887006 ২918 609৮ 85৫ 00000015605 02 0176 2)88,% 25006 09 11069 
02566 22060185557 10005561008 588517088 2 15085 06০35 ০1 90067) -+ 

ছতোমে"র ভাষায় “সেই অবধি ওয়েল্সও ব্রেক হলেনগ। 
১৮৬৩ শ্রীষ্টা্দে ওয়েল্ন যখন এদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন 

ধাহারা তাহাকে অভিনন্দিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিজেন, তাহাদের 
মধ্যে কালীগ্রসমণও অন্ততম |” ইহা তাহার হৃদয়ের মহত বলিতে হইবে। 

ক ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৬২ তারিখের এহন্দু পেটুরিরট' জেষ্টবা। 
+ 'জোমপ্রক্ষাশ', ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৬৩, পু. ৬৫৯ হেব । 



দেশবীতি | ৫ 

প্রকৃতপক্ষে কালীগ্রসন্প মনে মনে ইংবেজ-বিছেব' পোহখ করিবার 
মত অন্ুদার ছিলেন না 1 বরং দেখা যায়, যে-সকল ইংনেজ এদেশের 

ভিতসাধন করিয়াছেন, তিনি তাহাদের প্রতি লম্মান প্রদর্শন করিতে 

মোটেই পশ্চাৎ্পদ হন নাই । দৃষ্টান্তন্বর্ূপ দু-একটি ঘটনার উল্লেখ 
কবিতেছি । 

কালীপ্রসন্ধ লর্ড ক্যানিঙের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাথিত ছিলেন। 

তাহার হ্বদেশগমনের সক্ষল্লের কথ! ঘখন প্রচারিত হইল, তখন তাহাকে 

কি ভাবে সম্মানিত করা যায়, সে-সন্বক্ধে আলোচন1 করিবার জন্য টাউন- 

হলে ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬২ তারিখে এক বিরাট জনসভা হয় ।: এই সভা 
স্থির হয়, বাজ। রাধাকাস্ত দেব, যতীম্রমোহন ঠাকুর, ধামগোপাল ঘোষ, 

মৌলবী আবদুল লৃতীফ প্রমুখ নেতৃবগ লঞ্ড ক্যানিঙের নিকট উপস্থিত 

হইয়া এদেশব।সীর পক্ষ কৃুইতে ভাহাকে একখানি মানপত্র দিবেন ॥। এই 

সকণ দেশনায়কের দলে কালীপ্রসন্নও ছিলেন । প্রবস্তী ১৪ই যার্ভ লর্ড 
ক্যানিংকে মানপত্র দেওয়া হয় । সভায় আরও স্থির হইয়াছিল, চা 
তুলিয়া লর্ড ক্যান্টিডেব একটি মর্দর-সুত্তি প্রতিষ্টা করিতে, হইবে । এই 

স্মতিবক্ষাকল্পে কালী প্রসন্ন সহত্তর মুদ্রা! দান করিখাছিলেন ।* 
নীলকর-পী়িত প্রজাদিগের ছুঃগমৌচনকাবী লেফটেনান্ট গবর্নর 

সারু জন্ পীটার গ্রাণ্ট ঘখন এদেশ ত্যাগ কবেন, সেই সমম্ন তাহাকে 
বিদায়-অভিনন্দনপত্র দিবার জন্য দেশের যে-সকল গণ্যমান্ত ব্যক্তি ২২ 
এপ্রিল ১৮৬২ তারিখে বেলভিডিয়ার হাউসে সমবেত হুইয়াছিলেন, 

কালীপ্রস্ন তাহাদের অগ্ঠতম ।+ গ্রান্ট সাহেবের স্মরণার্থ তহবিলেও 
কালীপ্রসন্গ শত মুদ্রা দান করিয়াছিলেন 1৫ 

* ৩১ মার্চ ১৮৬২ তারিখের “হিল? পেট -রয়টা জষইব্য | 
1274 :2%4895 24917 2৩৮ 29 4122) 29988, 
$ ৬ জুগাই ১৮৬৩ তারিখের *সোমপ্রকাঁশ' ছধ্য ।. 



ও কাঙীপ্রসন্ন সিংহ 

শ্বনীমধন্ত অধ্যাপক ডি, এল. রিচার্তনন যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 

করেন, তখন যে-সকল কুতবিগ্ত বাক্তি তাহাকে অভিনন্দন-পত্র ও 

পাথেয়ম্বরূপ করেক সহশ্র মুডাৰ থলি প্রধান করেন, কাঁলীপ্রনন্ন তাহাদের 

মধ্যেও এক জন । 

নিছারকের পদে ফালা পরপর 

১৮৬৩ খ্রীষ্টাকে কালীপ্রসন্ন অবৈতনিক ম্যাজিট্েট ও জনি অব দি 

পীস্নযুক্ত হইফাছিলেন।* তিনি এই কাধ্য কিরূপ দক্ষতার সহিত 

সম্পন্ন কারয়াছিলেন, তাহার ছু-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি | 
৬ জুন ১৮৬৪ তারিখে 'সোমগুকাশে এই সংবাদটি গ্রকাশিত 

হয় :-_ ' 
টোরটার বাজার অপরিষ্কত থাকাতে অবৈতনিক মান্রেে শীযুক্ত বাবু 

কালীপ্রস্গ সিংহ বর্ধমানাধিপিতির ৫* টাক) জারমানা করিয়াছেন, যত দিন উহ1 
পরিস্কত না হইতেছে প্রতাদ্রন গকাকে ৫* ঢাক! করিয়া! জরিমান। প্রদান 

করিতে হইবে। 

'সোমপ্রকাশ' পুনরায় ২৯ আগস্ট ১৮৬৪ তারিখে নিষ্োদ্ধত অংশ 

ঝিকাশ করেন 

" কলিকাতার অবৈতনিক মাঞচিট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ধ সিংহ আজি কালি 
পুলিখের কাধ্যে বিলক্ষণ দক্ষ) প্রদর্শন করিতেছেন। গত ১৬ ই আগ তিনি 
থে কয়েকটা মকন্কমার বিচার করিয়াছেন, ভাতার দুটা দেখিয়া আমর! সন্তোষ 
জাড করিলাম । ৮ ভন দোকানদার কৃত্রিম বাটখারা ব্যবহান্ব করাতে তাকাদিগের 

আন্োকের ২৫ টাক! করিয়া জরিমান! তইয়াছে। মাজিষ্রেট আক্ষেপ করিয়াছেন, 
মাতা ারামাটাররইতারন রদ হারার 

+ “আমরা, গুদিয়া আহলাদিত হইলান গ্ীধুক্ত বায়ু কালীগ্রস্র সিংহ অনরারী 
'ঝইয়াছেদ ।লোপ্রকাশ” ৪ দে ১৮৬৩। 



'বিচারকেজ:পছে কাঁলীপ্রসর ৬১ 

খৃর্ত দোকামদারের। এক এক জ্রয্যে ছুই গুণ লাগ করিয়া থাকে । লেকে ব্য 

সূল্য দিয় এরূপ প্রবঞ্চনা ও ক্ষতি সহা করিবেন কেন? পুলিবের ইনস্পেক্টরগণ 
ইহার অস্থসন্ধান, রাখেন না বলিয়। তিন ক্ষুন্ধ ও. আশ্চ্যাছিত হইয়াছেন । 
ওজন ও মাপের জুয়াচুৰি প্রায় সর্বত্রই সমান, দণ্ডবিধিতেও ইহার এক বৎসর 

মেয়াদ দিদ্দিউ হইয়াছে । কালীগ্রসন্গ বাবু বান্বাস্তবে এয়প অপরাধীর দণ্ড 

বাড়াইয়া দিবেন, একশ অভিপ্রায় প্রকাশ করিসাছেন। 

বিচারকাধ্যে সুনামের অন্য কালীপ্রসম্ন কয়েক বার অস্থায়ী ভাবে 

ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্যও করিয়াছিজেন। দক্ষিণ-বিভাগীঘ ম্যাজিষ্ট্রেট 
ডিকেন্মা সাহেবের পর্দে ছুই মাস কাধ্য কৰ্তিবার জন্য যুব কাশীপ্রসঙ্গ 
প্ুলিস-কমিশনার কর্তৃক অন্ুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই . প্রসঙ্গে. ৩১ 
অক্টোবর ১৮৬৪ তারিখে “হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখিয়াছেন ₹- ১2 

88৮০০ 72117 :০0৪5/0090 8108 1288 580 7৩01068068৭ ১৬. $8ও:0০8:0- 
80098 0৫ 01195 6০.০2705%55 £0৫ 25 0030)5085 $৮৩ 900818678 20118008 
1581805৮040 চজ০ 23933685828 35 7006 10870 3088169 ৮০ 62১৪ 03০০ ৪৮ 
597 61086 106 1১56 58920 6259 81060500601 11 606 [ন000888596 ০৫ 0919682; 
ক1১98৮6৮ 100707582 00 0881৭, 500 60০ 20110 91218 ছ20% 195. 35 
91011810805 0005 ৷ 079105128 015 16181)55 1০07 8006 ৮098৮ 6? টি চি? 
18 1009980 8261619 &০ 10181 991081009130৯88010. 

* ৩ জুন ১৮৬৫ তারিখের “দংবাদ প্রভাকর, পাঠে ' জানা যায়, 
“কলিকাতা পুলিলের প্রধান মাজিষ্রেট ব্রাহ্সন সার্হধ অশ্ব হইতে পর্ভিত 
হইয়া বিচারালয়ে আসিতে অশক্ত হওয়ায় অবৈতনিক ম্যাজিষ্রেট শ্রীবুক্ত , 
ঘাবু কালীপ্রলঙ্ন পিংহ তাহার কাঁধ্য করিতেছেন এবং ক্রান্সন সাছেবের 

নিয়োগের পূর্বে সিংহ মহাশম্ এ পথে ছি দিন কাধ্য: করিয়া 
ছিলেন ।** 

সমপামরিক সংবাদপত্রে কালীবাসর আদর্শ বাপি কিক 

“নংবাদ প্রভা বনে বাংলার রাতভর, কাজ ১৬৬৯; পৃ, ও ) 



ক . , কাঁলীগ্রসম্ন লিংহ 

হইয়াছেন। ১৩ জাছুয়ারি ১৮৬৫ তারিখে 'সোমপ্রক্ষাশশোর সম্পাদকীয় 
স্যপ্তে নিঙ্গাংশ প্রকাশিত হয় ৮৮ ঃ 

আদর্শ বিচারপতি ।--৯ ই জামুস্থারিষজ িডাডি য়টে দুষ্ট চইল, অনরারি 

মাজিছ্রেট বাবু কালীপ্রসয়্ সিংহের নিফটে এন্দদা ডাঁক্তর বীটসনের কেরানী 

মভেশচন্দ্র দাস ডাঁক্তরের পকেট 'বহি চুরী করিয়াছেন বলিয়া অভিষোগ উপস্থিত. 

হর। কালীগসক্ন বাবু প্রমাণ গ্রস্মোগ লইয়া! মঞ্জেশেণ কারাবাসেব আদেশ 

ককেন। পশ্চাৎ বাবু জানিতে পারেন, সে বাহ স্মন্টের নিকটে দুষ্ট হইয়াছে। 

ভিনি তত্ল্ণাৎ মফেশের যুক্তিলাতের জন্থুবোধ কদিয়া গবর্ণনেণ্টে লিখিলেন | 
লেস্টনপ্ট গব্ণব সভার অন্ভুয়োধ রক্ষা! করিয়াছেন । ূ 

কালীপ্রসন্গ বাঝু যেদিন অননারি মাক্জিস্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত ভউয়াছেন, সে 

অবাধ আমরা তাহার প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিতেছি ! কিন্ত ত্াঙ্কার উপস্থিত 

ক্ষিয়ের শরশংসা আর সমুদ্ধাত্র আভিক্রম করিয়া উচ্চ হইব! উঠিয়াছে। তিনি 

অতঃপর অন্য অন্য বিচারপতির আদর্শ শ্লে দণ্ডায়মান হইলেন । বিচারপক্তি 

এইকূপ হওয়াই . উচিত ।***যাহারা বাঙ্গালিদগকে উচ্চ নিচারাসন ফানের 

প্রতিবস্তকত1 করেন, তাহারা দেখুন বাঙ্গালিদিগের ন্যারপন্বতা কতদুন্ধ গমন 
করিয়াছে | 

ন্চীরকাধ্যে কালীগ্রসন্রেব অপক্ষপাঁতিতার পরিচ় সত্যই বিরল 

নছে। ২১ সেপ্টেম্বধ ১৮৬৫ তারিখে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় নিস্বোদ্ধত 

ক্মংশ প্রকাশ করেন হস 

ডেল নিউজের একজন গঞ্জ প্রেরক বলেন, বাবু ক্কালীপ্রস্ম সিংহের নিকট 

'একছ্রিদ যিউনিসিপ্যাল সংক্রান্ত মোকদ্দম। উপস্থিত হয । [বার কাজে হেল 
আফিসত ডাক্তার টনিয়র সম্যুখে ছিলেন ) ডাক্তার টনিয়র বজিলেন নেটিবদিগের 
মাক্ষ্য বিশেধ বিশ্বানযোগ্য নয় । এই কথায় কালীপ্রসম বাবু বলেন, অনেক 

ছি্উনিসিপ্যাল সংক্রান্ত মৌকদদমা আমার নিকট উপস্থিত হয়, অতএব আমি. 

কাজ ছিউনিবিল্যাল খআআফ্ষিপবর কব) শুনিয়া তাতীদ্ধ হিচান ককিব না অস্ত্রান্ত 



'বিচারকেক্ পদে ফালীপ্রসর রা 

 ঝাঙ্গালীদিগের সাক্ষ্য আমি অগ্রান্থ করিব না। সঙ্জাপ্ত ইউরোন্দীর সাক্ষিদিগেক্ষ 
' নখ, যত দুর বিশ্বাস করি, সন্তান দেশীয় লোকের ক! তত দূর বিশ্বাস করিব, 

একট্ুকুও ন্যুন করিব না । রঃ ৪ 

১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ তারিখের “হিন্দু পেট্রিক়টে? বিচারক কালী-. 

প্সঙ্গের সন্বদয়তা সম্বন্ধে নিমলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছিল £+. . 
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কালীপ্রসন্পের সুস্থ বিচারে সাহেবই হউক আর বাঙালীই হউক, 
কোন অপবাধীরই নিষ্কৃতি পাইবার উপায় ছিল না। ইত্ডিয়াদ ফীন্ড” 
(২৭ আগস্ট ১৮৬৪ ) সত্য সত্যই লিখিয়াছিলেন ২ 

**০চ99০ 188 18089800 2088 ৮০০৪ 51765 0055 200888102 ৬ 5১১৮. 
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নেন 1808090925 2০8068. 

কালী প্রসন্ন যে আদালতের বিচারাস্নেই আইনের প্রয়োগ করিতেন," ৃ এমত নহে, আইনের বখাধথ প্রয়োগের অন্ত 'অবসরসময়েও থে চিজ! . 
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45৪ . ফালীগ্রসর লিংহ 
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এই পুস্তকের ভূমিকায় কালীপ্রসন্ন যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার 

ঈংবেজী রচনার লিদশনম্বরূপ এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি £--. 
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মৃত্যু 
২৪ জুলাই ১৮৭০ (৯ শ্রাবণ ১২৭৭) তারিখে কাপীপ্রসন্ন অপুত্রক 

শ্মবস্থায় অকালে ইহনদোক ত্যাগ করেন। তাহার মৃতাতে “ইপ্ডিয়ান 
নমিবাঙ্গ। যাহা লিখিয়াছিলেন, নিক্কে তাঙা উদ্ধৃত করা হইল :-. 
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ড৬ ' ্কালীপ্রসন্ন সিৎহ 

 কালীপ্রল্স সিংহের গুণ গান । 

ঝাগিনী সবেরি | তাল একতালা। 

দেশহিতৈষী কালী সিংহ গুধগ্রাহী গুণাকর । 

গিয়াছেন হ্বর্গধামে ত্যেজে মমুআ কলেবর ॥ 
আন্ষেপ অস্তি অল্প কাপে, গ্রাসিল করাল কালে, 

বিষয়চ্যত চিস্তানলে, দেহ ছিল জর জর ॥ 

এত বিখ্যাত অল্প দিনে, বাঙ্গালী মহলে আর দেখিনে, 

স্ুষশ মহীরুহ রোপণ করে গিয়াছেন বিস্তর ॥ 

ভয়ানক তুফান নীল-দপণে, জজ্ ওয়েল্সের কোপা গুনে, 

লংকে করিল রক্ষা সমাজে অতি সত্ব ॥ 

কম্ লিখেছে কি হুতোম পেচায়, টের পেয়েছেন অনেক বাছা, 

অনেকের দোষ শুধরে গেছে, যার ছিল দোষের সাগর ॥ 

বিষর গেলো! এই এক দোব, বৃথা করা আপশোধ, 
সকসের সকলি যাবে, সংসারে কিছু দিনাস্তর ॥ 

মহাষশ মহাভারতে, রেখে গিয়েছেন ভারতে, 

কবি কর ভারতব্ধে, জন্মাবে না তেমন নর ॥ 

--গীতাবলী?, পু" ৬৯৭০ । 

| উপসংহাদি 
এক্ালীপ্রলনগ সিংহের বহমুখী প্রতিভা এবং আরন্ধ ও অসম্পূর্ণ বছৰিধ 

কীহির. এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের মধো সমন্্ মানুষটির যে ্ধপ সপ্ঠতি 

বংসকের, ব্যবধাদেও আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে, কলিকাতা 
ধনী টনি বা বাবুবসম্তরদায়ের, ধা তাহ) ০4 



৪ 

বাঁঙানী-সমাক্েও ভাহা। দক). টি তাহার মূল্যবান জীবনকে 
মগ্যপথে খথ্িত কৰিয়া বাংলা, দেশ ও জাতিকে ম্নেকতখানি বঞ্চিত 

করিয়াছে]. তাহার স্ংক্ষি জীবনের এই. অসম্পূর্ণ ইতিহাস হইতে 

আমা ভীহা উপলব্ধি কৰিয়া আজ ক্ষু্ধ না হইয়া! পারি নাঁ। এই 

সামান্য পরিচয় হইতেই আমরা নিঃসন্দেছে আজ বলিতে পারি, বাংলা 

ভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙালীর নাযাজছিক ছ্ধীবনের বহুবিধ সংস্কার ও 

উন্নতির ভিতিমূলে যুবক কালীপ্রসম্নের নাম চিত্রকাল খোছ্ষিত .থাকিবে। 

তাহার হদয়ের উদ্ধারভা, শ্বদেশপ্রেমষ ও সাঙজাতযাবোধ, শিক্ষা, ভাষা, 

সাহিত্য ও সম্ভাজসংস্কারে তাহা, দুরদূপিতা ও অধ্যবসায় তাহার 
অসাধারণ প্রতিভার সহিত যুক হইয়া! তাহাকে চিরদিন আমাদের স্মরণীয় 

কবিয়া বাখিবে | 

কালী প্রসন্ন ষে-আদর্শ অনুসরণ করিয়া জীবনে চলিতে চাহিয়াছিলেন। 

তদানীস্তন স্থখবিলাসলালিত ধনি-সস্তানদের তাহ] কর্নার অতীত ছিল ; 
তাহার জীবনে এই আদর্শ পরিপূর্ণতা লাভ করিলে উনবিংশ শতাব্দীর 
বাঙালীর ইতিহাস আরও কিছু পরিমাণ গৌরবময় হুইত। ভাহান্ 
আকন্মিক মৃত্যু এদেশের পক্ষে একটি শোচনীয় তুর্ঘটন!। ই. 2 

মহাভান্বতের উপসংহারে কালীপ্রসঙ্গ আপন জন্মভূমি, উদ্নতি বিদে 
ধে কামনা করিম্বাছিলেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া প্রসকষের, শেষ; 
করিতে ছি" রি 

৯ 

' জাগদীস্বরমমীপে ফারঘদোবাক্যে. প্রার্থম! করি, জেয ক্ষমতাশালী নান 
ব্যক্তির! কারমনে জঙ্মভূষিব উন্নতিলাধনে নিযুক হইয়া দের লাখ» সম্পাহর- 
পূর্বক অবিনশ্বর সথকীর্ি লাস ূ 

পরিপূরিত হউক । খিপ্তাে মলা 

দুর ককক। দীর্ঘকালমিন! 1 তিক 



৬৮ কার্সী্রসষ্জ সিংহ 

ভাত বৃদ্ধি হাউক। সহদর সাধু ভরের নিরাপ্ধে চিরদিন স্বদেশী সাহিতা-. 
বসাস্কাদনে কাপার্ডিপাত করুন এবং শত শত অন্থবাগক, গ্রন্থকার ও কবিবকে! 

জন্মগ্রহণ পূর্বক ভাষাদেবীরে অঙ্পম অলগ্কারে বিভুধিত করিয়া 4৮ 
মনোরঞন করত অম্বতা লাভ ককন। 

পা পপ পপ 



সাহিত্যা-সাধক-চবিতমালা---২ 
সি ও পাটা এিাসটিসসিটিসির সিপসিজসএসপাসত অস্পিস্তি লি 

ক্কষণকমল ভট্টাঢাধ্য 
নামকষমল ভট্টাচার্য্য 





রুঞ্চকমল ভট্টাচার্য 
রাঁমকমল ভ্টীচার্য্য 

ধ্ীরজেন্নাথ বন্যোগাধ্যায় 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পন্িষং 
২৪৩1১, আপার সারকুলার রোড 

কলিকাত? 



প্রকাশক 

প্ররামঘকমল সিংহ 

ব্গীয়-নাহিত্য-পবিষহৎ 

প্রথম সংস্করণ-ফান্তন ১৩৪৬ 

পরিবন্তিত ও পারবন্ধিত দ্বিতীয় সংগবণ-নৈশাখ ১৩৫০ 

মুশ্য চাবি আন। 

মুদ্রাকব--শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস 

শনিরঞ্ীন প্রেস। ২৫২ যোহনবাগান রো, কলিকাতা, 

২২২৪157১৭5৩ 



রুষ্$কমল তট্টাচার্য। 
১৮৭ ০----১৯৩২ 

চার্য কুষ্ণকমল ভট্রাচাধ্ের নাম বাঙালীর নিকট সুপরিচিত 

এই কৃতী পুরুষ উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে জন্মগ্রহণ করিস! 

বিংশ শতাব্দী চতুর্থ দশক পধ্যস্ত দীর্ঘ ৯২ ব্সর বাঙালীর জাতীয় মনের 

বু থাত-প্রতিথাত ৭ তজ্জনিত পবিবর্তন স্বরং লক্ষ্য করিয়াছেন এবং 

আমাদের নিতাস্ত সৌভাগ্য যে, “পুরাতন প্রসঙ্গ” নামক পুস্তকে গল্পচ্ছলে 

কথিত তাহার বন্ব্য লিপিবদ্ধও হইয়াছে । বিস্তৃত ও বর্তমান যুগের 

মধ্যে যোগন্ুত্ররূপে তাহাব এই কাহিনীগুলি অত্যন্ত মূল্যবান্। এগুলি 

এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অন্তান্ত উপকরণের সাহায্যে আচাধ্য কৃষ্ণচকমলের 

এই সংক্ষিপ্ত জীব্নী বচিত হইল । 

ছাত্রজীবন 

আনুমানিক ১৮৪০ গ্রীষ্টান্দে কৃষ্ণকমল জন্মগ্রহণ করেন । তিনি 

কালীপ্রসন্ন নিংহের সনবয়স্ক ছিলেন। তাহার পিতার নাম বাম্জম় 

তর্বালঙ্কার । বামজএ বারেন্দ্রশ্রেণী ত্রাঙ্গণ তিনি মালদছের অধিবাসী 

ছিলেন । ছাঁত্জীবন সঙ্গন্গে কুষ্ধকমল তাহার ম্মতিকথায় বলিয়াছেন £-- 

তখন আমার বয়স আন্দাজ ৬৭ ব্থসর ; বোধ হয় ইংরাজি 

১৮৪৭ সাল হইবে। আমি আমার দাদার সঙ্গে সংন্কত কলেজে 

যাইতাম । তিনি আমাকে একট। বেঞে ব্সাইন্ব। রাখিতেন। এই 



৬ কুষ্ণকমল ভট্টাচার্য 

রকম ২৫ দিন বাইতে যাইতে একদিন বিগ্তানাগব মহাশয় আমাকে 

বলিলেন, "আয় তোকে ইদ্ষুলে ভণ্তি করে দি। তখন কোনও ছাত্রের 

বেতন দিঝর পঙ্গতি ছল না; কাবেই ইস্ুলে ভণ্তি হওয়াপ প্রতিবন্ধক 

হইল না 1." 

ইন্কুলে ভর্তি হইয়াই আমার 'নুগ্চবোধ পড়া আরম্ভ হইল। 

প্রথম তুই বৎসর ভ্প্রাণকৃষ বিছ্ঞাসাগন মহাশয়ের কাছে অধ্যয়ন 

করিলাম ।-*তৃতীয় বসব গোবিন্দ ।শবোমণি [ বামগোবিন্দ গোস্বামী | 

মহাশ্বের ক্লাসে ও চতুর্থ বসর ৬গ্বারকানাথ বিছাতভৃহণ মহাশষের কাছে 

মুগ্ধবোধা অধ্যয়ন কবিলাম ।*--এই চারি বসত শমবগ্ষবোধ পড়া শেষ 

হইল ।---অন্কের অধ্যাপক শ্রীনাথ দাস; ইংরাজিব দ্সধঠাপক প্রপন্নকমার 

সর্দাধিকারী। আমি তাহাদের উভষ্ের কা,ছই পড়িয়াছি পুরাতন 

প্রসঙ্গ", ১ম পধ্যাস্, পৃ ৩৩৩১) 

ছষ সাত বৎসর বয়সে নব, রুষ্কমল আঁট বৎসর বয়সে 
১৮৪৮ খ্রীষ্াবের পথম "ভাগে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষার্থী হিসাবে 

প্রবেশ করেন। সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র হইতে এই 

২বাদ পাওযা যায়। সংস্কত কণেজের তৎকালীন সেক্রেটরী 

বলময় দৃও ১৫ মে ১৮৪৮ তারিখে কাউন্দিপ-আব-এডুকেশনের 

সেক্রেটবী এফ. জে. ময্েট (04০0) সাতেবকে নিগোদ্ধৃত 

পত্রথানি লেখেন ১ 
শু [৮৮৮০ 805 00000 6০ 290০08৮0086 887095 205 19669 2০, 878 

৫০০ 26 9৮54০ 3849 059 00970090610504 300.09203 1859 10692 

88301866020 6109 3508011৮ (0০)18£9, 

টব 87098 20 12) 09 01988 
ঙ চা ন্ চে 

20150050022] ৪ 40670 ডে চ200005201596 

কষ্কচকমল সংস্কত কলেজের এক জন ক্ষৃতী ছাত্র; তিনি ১৮৫৪ 

গ্াষ্টান্দের এপ্রিল মাসে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার সংস্কৃত কলেন্দের 



ছাত্রজীবন পি 

ছাত্রদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়। মাসিক আট টাকা বৃত্তি লাভ 

করেন । তিনি মোট ২০০ নম্বরের মধ্যে সর্বসাকল্যে ১৭৬ পাইয়াছিলেন। 

পরীক্ষার ফল এইরূপ £-- 

সাহিত্য 9৮7 অলঙ্কার ৪৮ অন্থবাদ ৪০; সংস্কৃত বচন ৪*। 

মোট ১৭৬৩ ।% 

১৮৫৫ গ্রীষ্টাব্ের এপ্রিল মাসে ওর্ধ শ্রেণী হইতে পৰীক্ষা দিয়া 

সংস্কত কলেজের অন্যান্য ছারদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিম। 

কষ্তকমল বারে! টাকা দিনিয়র বৃতি (42010065009 390102 

901001878121])” ) লাভ করেন। তিনি মোট ২৭ নম্বরের মধ্যে 

সর্বধসাকল্যে ২০১,৭৫ পাইয়াছিলেন। পরীক্ষার ফল উদ্ধৃত 

করিতেছি £--- ৃ 

সংস্কৃত সাহিত্য 8৫$ দর্শন বা সৃতি ৩৭.৫ ; ইংরেজীর মৌখিক 

পরীক্ষা! ৪৭) ইংরেজী হইতে বঙ্গানুবাদ ২৫৪ বাংলা রচনা ৩৭২৫ । 

মোট ২৯১,৭এ |? 

১৮৫৭ গ্রীষ্টান্দের এপ্রিল মাসে পরীক্ষা দিয়। সংস্কৃতে বৃৎ্পত্তি হেতু 

কষ্কমূল.এক বত্সরের দ্য ষোল টাক1 সিনিয়র বৃত্তি পাইয়াছিলেন। £ 

১৮৫৭ খ্বীগ্তান্দে এন্ট্রাঞ্স পরীক্ষার প্রবর্তন হয়। এই বৎসর 
এপ্রিল মাসে রুষ্ণকমল সংস্কৃত কলেজ হইতে এন্ট্রান্প পরীক্ষা 

শি ভা াাহিরররররারাররচারজররযাররররারাারাররার। 

0606212১97০: ০ 20130 10865006190 100 859 17019চ 10:০%10068 
০ 6109 1397218] 0898109750, 47701 904% 92, 1852, 6০ 27 0০, 1855. 
40০ 05 07 0092, 

1 092925189০৮, ০০৯ 8০8 2747% 0451 ৫0 2047 415) 1855, 0, 87, 94. 400, স0েভ. 

1 890০6 04 689 11:50608 ০ 5১119 105৮2051০00 198 89 9৪: 1859-61। 
400, 0৯ 0 12. 



৮ রুষ্ণকমল ভট্টাচার্য 

দেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্োপাধ্যায়ও এ বৎসর প্প্েসিভেদ্দী কলেজের 

আইন-বিভাগ হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তাহার 

উভয়েই পরীক্ষা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। কষ্ণচকমল 

সংস্কত কলেজ হইতে যে প্রশংসাপত্র লাভ, কণিয়াছিলেন, নিজে 

তাহার অঙ্গলিপি দিতেছি ২ 
1০,161 

00৬৮) তি খাএ 101 94 960৮702 00151575005 02 08170015018 

আও 1097955 56005£5 6৮56 00019100৫50] 300064500057055 095 

2650090 2% 109 983080786 0011980 £০£ ০01012 নয চো [7] 270 ৪680190. 

6279 10110051178 10250159802 381080115 107602861279 ডে চা0020 70 1351108- 

196699১ 71566091750 2100. 151)1199070009 2 66 0078 266511)60. 0911580672019 

77079192805 ০০ 1259 8750190৮ 0% 015088 5609165 ; 0096 289 1089 03509 

9:৮1651019 0:981983 ৮ 6129 00708011818 1:870£0880 8007 08600%09 2 

8100 0096 1018. 90800 13789 ০০০) 1) 995 8196০ 58818120601, ৮ 

19 01109 01 1985806 ৮06 0011989 11০ 10910 ও 8070107 80700187810] 60 

৪, 

৬৯ 902007) ৬০508 

707৮ 11150) 491760107" 0) 2740880 £75670450% 

[805 246, ০5 185৭ 1171)98 010101005 3108120 

17815021009 90760786 0০606 

পরীক্ষার পর ১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্বেই কষ্ণচকমল ১৬২ টাকা বৃত্তি লইয়। 

প্রেসিভেন্সী কলেজে ভন্তি হন । ভিনি তাহার স্বত্তিকথায় বলিয়াছেন 2- 
১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যুনডাসিটি স্বাপিত হইলে, এ বৎসরই এনট্রাব্স 

পরীক্ষা দিয়া সংস্কত কলেভ ত্যাগ করিলাম ।-*.আমি প্রেপিভেক্ছি 

কলেজে এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া কয়েক মাস ডভটন্ কলেজে 

পড়িয়াছিলাম ।--“পুরাতন গ্রসঙ্গ', ১ম পর্যায়, পৃ. তব, ১১৯। 

প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রধেশ করিবার কয়েক মাস পরে__- 
১৮৫৮ শ্রীষটাবের এপ্রিল মাসে কষ্ণকমল কিছু দিনের জন্য নিরুদ্দেশ 



ছাত্রজীবন ৯ 

প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইলাম ।---এক বৎসর পরে কাহাকেও 

কিছু না বলিকা পশ্চিমে যাইলাম ।--'পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম পধ্যায়, 

পৃ. ৪১ । 

কুষ্ণকমলের নিরুদ্দেশের কথা সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত 

তাহার জোষ্ঠ ভাত! বামকমলের একটি বিজ্ঞাপন হইতে জানিতে পারা 

যায়। বিজ্ঞাপনটি এইক্ূপ £-- 

বিজ্ঞাপন ।--আমার ভ্রাতা শ্রীমান্ কুষ্ণকমল তষ্টাচাপ্য গত 
৫ টৈশাখ শানবার (দিবস নিরুদ্দেশ হইয়াছে । তাহার বস ১৬1১৭ 

বখসর কিন্ত খর্ধাকৃতি জন্য অল্প বোধ হম্ব, গৌরাঙ, কৃশ, সংস্কত 

কাঁলেজ হইতে প্রেমিডেন্সি কলেজে এধ্যনুনে প্রবৃত্ত হইম্ণছিল ষে কেহ 

তাহার অন্থসন্ধান করত ধৃত করিতে পাবেন, প্রভাকৰ যন্ত্রালয় অথব! 

নরষেল স্কুলে আমার [নকউ সংবাদ |দলে হার নিকট যখোচিত বাধিত 

ও উপকৃত হইব। শ্ররামকমল ভ্টাচাখ্য। নরমেল স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক ।-__'ন'বাদ প্রভাকর, ১০ এক্ডরিল ১৮৫৮ | ৮ বৈশাখ ১২৬৫ । 

এই পলাতক-জীবনে তিনি বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা অঞ্জন 
কনিয়াছিলেন। 

১৮৬০ শ্রীষ্টাব্।ে কৃষ্ণকমল ধি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । তিনি স্মতি- 
কথায় বলিয়াছেন +-_ 

কলেজে অধ্যন্ূন না কত্রিষা আমি এন্ট্রা্স পাসের ছুই আড়াই 

ব্রেক মধ্যে ঘরে পড়িয়া বি, এ, পাস দিয়।ছিল।ম১০--পুত ১০৩ । 

'এই পনীক্ষার ফল ২১ জুন ১৮৬০ তারিখের “ক্যালকাট। গেজেটে” 
বিজ্ঞাপিত হয়; তাহাতে প্রকাশ £-_ 

2100 €0255975 
£6১--70156০০9290] 33005650525, -8৮0056 85908 09119£9* 



ঢাকুরা-জীবন 
খানাকুল কৃষ্ণনগরে শিক্ষকতা 

১৮৫৯ ত্রীষ্টাব্ধেব শেষ ভাগে কষ্চকমল খানাকুল কষ্ণনগরস্থ সংস্কৃত- 

ই*নেজা বিদ্যালর়ের প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করবেন। ২৬ মে ১৮৬০ 

তাবধিখে এ বিদ্যালয়ের পারিতোধিক বিওরণ অনুষ্ঠান সম্পন হয় । এই 

উপলক্ষে প্রপন্নকৃমার সর্প/ধিকারী উক্ত বিস্যালযের বার্ষিক বিবরণ পাঠ 
প্রসঙ্গে বকৃত। করেন। তিনি বলেন ১: 

-*আমাদের এই বিদ্যালয়ে কেবল ইংবেজী ভাষাব চর্চা না হইয়। 

বর সংস্কৃত ও বাঙ্গালা তিন ভাবষাবই শিক্ষা ভইরা থাকে ।***ছুই 
বৎসর হইল [বৈশাখ ১২৬৫1] এই স্কুল সংস্ঠাপিত হইয়াছে |... 
বিগ্ভালয়টা সংস্কাপিত হইলেই গিরিশচন্্ব গপ্ত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ 
করেন ।'"'এখানে দেড় বত্সরুকাল বান কবিয়! তিনি পরলোক গমন 
করেন ।."-গিরিশ বাবুর মৃত্যুর পব অবধি দুই কজন শ্রিক্ষকের আবশ্যক 

হয়। শিক্ষক মহাশমদিগের কলিকাতা হইতে যতদিন না আসা 
হইয়াছিল কঞ্চনগর নিবাসী শ্রীযূত কাশীনাথ চৌধুরী বিনা বেতনে 
পরিশ্রম স্বীকার করিয়। শিক্ষাকাধ্য নির্ববা করেন।-*.কাশীন।থ বাবু", 
কিছুদিন কশ্খ কৰিলে পর শ্রীযুক্ত কৃগ্ণকমল ভট্টাচার্য বি, এ, প্রধান 
শিক্ষকেব পদ ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র গুপ্ত দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ 
করেন ।"**কৃষ্ককমল অল্প দিন হইল নিজ্ঞের কোন বিশে প্রয়োজন 
বশত: কর্দ পরিত্যাগ করিয়াছেন । কৃষ্ণকমল 'মার কিছুদিন আমাদের 
এখানে থাকিলে অত্যন্ত আহরাদের বিষয় হইত । তিনি যেরূপ বুদ্ধিমান্ 
অতি. 'সল্ললোক সেবপ দেখিতে পাওয়! যার । সংস্কৃত ও ইংরেজী শান্ছে 
তিনি বিলক্ষণ অধিকারী হইয়াছেন । বালকদিগকে শিক্ষাদান বিলক্কে 



চাকুবী-জীবন ঞ ১৯ 

তাহার সমধিক যত ছিল।--"কৃষ্ণকমলেব পরিবর্তে জীযুক্ত রামাক্ষর 

চট্টোপাধায় আমাদের এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ 

করিয়াছেন । 
চে ও নী 

এ বত্সরও ছাত্রেবা উত্তমরূপ পরীক্ষা প্রদান করিক্াছে । পরীক্ষণ 

কার্ধ্য কলিকাত| নশ্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক পণ্ডিতবর শ্রঃযুত বামধমল 

ভট্টাচার্য এবং এখানকার তৎকালীন 'প্রধান শিক্ষক শ্রীমূত কৃষ্ণকমল: 

ভট্টাচার্য ইহার! তুই জনে সম্পাদন করেন ।"*- 
এ ঝা রং রঃ 

ইতিপূর্বে তোমাদের যিনি প্রধান শিক্ষক ছিলেন সেই কৃষ্ককমল 

ভট্টাচাধ্য সংস্কত শানে সম্যক বুুৎপন্ন হইক। বিশ্ববিদ্ভালয়ে ইংরেজী ও 

সংস্কৃত প্রস্থৃতিব পরীক্ষা দানান্তে বি এ উপাধি লাভ করিয়াছেন । 

--সোম্প্রকাশগ ১৮ জুন ১৮৬০ । 

দেখা যাইতেছে, ১৮৬০ শ্রীষ্টান্দের যে মাসে স্কুলের পুরস্কার-বিতরণ 

অনুষ্ঠানের অল্প দিন. পূর্বেই কৃষ্চকম্ল কর্ত্যাগ করেন। 

নন্্াল স্কুলের অস্থায়ী সরপারিপ্টেণ্ডেণ্ট 

ক্ুঞ্কমলের জ্যে্ রা রামকমল ১৮৫৭ শ্বীষ্টটাবে কলিকাত৷ নশ্মাল 
স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১১ জুলাই ১৮৬০ 
তারিখে তিনি হঠাৎ উদ্ন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ ভ্রাতার মৃত্ার 
পর ক্ষকমল নম্মাল স্কুলের সুপারিপ্টেণ্ডন্টের পদে অস্থায়ী ভাবে কিছু 
দিন কাজ করিয়াছিলেন। 

ডেপুটি ইন্স্পেক্টর-অব-স্কুল্স্ 
ইন্স্পেক্টর-অব-্থল্স্ উডভরো সাহেব রষ্ণকমলকে বড় ভালবাসিতেন £ 

তাহারই চেষ্টায় ১৮৬ গ্রাষ্টাবের আগস্ট ?) মাসে মাসিক ১০০২ বেতনে, 
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কুষ্ণকমল কলিকাতার ডেপুটি ইন্স্পেক্টর-অব-স্কুল্সের পদ প্রাথ্থ হন। 

,উাহার এই নিয়োগ সম্বন্ধে সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশ £-- 

এডুকেশন গেজেট হইতে গুহীত | নিম্বোগ 1 কর্সিকাতা 

নন্মাল কুলের অফিধিএটিং লুপবিণ্টেণ্ড্টে বাবু কুষ্চকমল ভট্টাচার্য 

কলিকাতার ছিতীয় শ্রেণীভূক্ত ডেপুটি ঈনশ্পেক্টর হইবেন ।-- 

“সোম প্রকাশ, ২৭ আগষ্ট ১৮৬৯ । 

১ জুন ১৮৬১ তারিখে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরকে লিখিত স্কুল- 

ইন্স্পেক্টর উড.বে! সাহেবের পত্রের সহিত কৃঞ্ককষলের একটি রিপোর্ট 
'প্রেরিত হইয়াছিল। এ রিপোর্টের কয়েক পংক্তি উদ্ধত করিতেছি ১. 

22 ২।00959592% ৪০583009০0৫ 11919] 07770561912 22305 9 0010090)9৫ 

20251398027 15 ঠ৮ 1] 1১9 2০ 220. 10079976507 0111658 18 9৮০ 10 

600:0081) 100696975 ০২০: 07081 8700 550502265 698961567 »160, & 

০71605]5 9860১51 96) 00 02000800500 05808028509 260 ম1081851),- 

বস 00 606090০৮692 935০০ 01500509290] 131006৮৮- 

9))01109 23. 4.5 196 1)81006% 21051090602 01 20০০018৭100 809 9০06)56212 

1067৮ ০0৫ 6156 34-7978107085 (0970871 167076 00, 12010119 10086006101 

80. 6100 1097 715105095 ০ 629 1388)87%1 1১298100005 £0 1360১831, 

4800, 4.৭ চ0, 5৪-60.) 

শিক্ষা-বিভাগের বাধিক বিবরণ পাঠে জানা যায়, তিনি ১৮৬১ 

্ত্ীষ্টান্দের মে-জুন মানে হাঁবড়ার স্কুলগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন । 
ইহার অব্যবহিত পরে-_ ১৮৬১ শ্রীষ্টান্দেই তিনি এই পদ ত্যাগ করেন । 

খাঁনাকুল কৃঞ্ণচনগরে পুনর্ববার শিক্ষকতা 

কষ্ণকমল ১৮৬২ গ্রীষ্টাব্দের প্রথম চাবি মাস পুনর্বার খানাকুল কৃষ- 
নগরের সংস্কৃত-ইংবেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কন্ম করিয়াছিলেন । ২৯ 

“মে ১৮৬২ তারিখে এই বিদ্যালয়ের বাধিক পারিতোধিক-.বিতরণ-সভার 
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অনুষ্ঠান হয়। পরবর্তী ৭ই জুলাই তারিখের “সোমপ্রকাশে, এই 

সভার ঘে-বিবরণ মু্রিত হয়, তাহাতে শ্রকাশ :-- 

খানাকুল কৃষ্চনগবের সংস্কত ইংরাজী বিদ্যালয়।”' আযুক্ত 

রামগোবিন্দ তর্কালঙ্কার সভাপতির আসন গ্রেহণ করিলে পৰ শ্রীযুক্ত 

প্রসন্নকুমার সর্ববাধিকারী নিম্বলিখিত বিজ্ঞাপন পাঠ করেন ।-*- 

এই চারি বৎগরকাল পাঠশালার সমুদায় কাণ্য আমার পিতৃঠাকুর 

শ্রীযুক্ত যছুনাথ সর্বাধিকারী মহাশয়েব বাটাতে সম্পাদিত হইয়া! 
আসিতেছে ।---বিচ্যামন্দিরটা যে একপ আ্ুগঠন ও সঙ দেখিতেছেন তাহা 

কেবল তাহার অবিশ্রান্ত তব, অক্তিষ্ই পরিশ্রম ও অবিচলিত অধ্যব্সায়- 

বলেই সম্পাদিত হইয়াছে ।**- 

আপনারা। ছাত্রদিগেন্র উৎসাহ বদ্ধনার্থ গত বৎসর এইকপে সমবেত 

হইবার প্রায় দেভ মাছ পরে শ্যুক্ত হ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, বি এ 

প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন ।-শ্যামাচবণ বাবু শ্রাবণ মাস অবর্ধি 

পৌষ মাস পধ/স্ত প্রধান শিক্ষকতা কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন ।'--শ্যামাচরণ, 

বাবুর গমনের পর কয়েক দিবস শ্রীযুত্ত বাবু ললিঙমোহন চট্টোপাধ্যায় -** 

কম্ম করিলে পরেই শ্রীযুক্ত বাবু কুষ্ককমল ভট্টাচার্য; বি এ প্রধান 

শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিদা আমাদেব এই বিছ্যালয়ের ঘৎপঞ্োেনাস্তি 
উপকার করিয়াছেন। তিনি সংস্কত ও ইংরেজী শাস্ত্রে যেরূপ ব্যুৎপন্ন 

শিক্ষাকাধ্যে যে্প আগ্রহযুক্ত ও পটু আমাদের এই বিদ্ভাপগ্গের প্রতি 

তাহার যেরূপ স্নেহ দৃষ্টি এখানকাব ছাত্রের! কাহার প্রতি যেরপ অন্ননক্ত 
তিনি ষেনধপ শ্ান্তস্বভাব ও অমায়িক তাহাতে দমুদয্র বিবেচনা! করিলে 
আমাদের এই পাঠশালার পক্ষে তাহার মত অন্ত শিক্ষক অতি বিরল 
অবস্াই বলিতে হইবে। কিন্তু সুখ কি চিরস্থায়ী হয়? নআআমাদের 
এই বিদ্যালয়ের সৌভাগ্য কি চিরকালই 'মব্যাহত থাকিবে? কুষ্ণকমল 
বাবু আর এখানে থাকিতে পারিবেন না, আগামি ২*এ স্ষোষ্ঠ অবধি 
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ভাহাকে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে হইবে । শিক্ষাকাধ্যের গবর্ণমেণ্টের 

সর্ধপ্রধান কশ্মকর্তী মঙ্তোগয়ের অভ্যর্থনা তাহাকে গ্রেসিডেম্সি 

কালেজের অন্ততম সহকারী অধ্যাপকের পৰ গ্রহণ করিতে হইয়াছে । 

তাহা এখানকার কণ্ম পরিত্যাগ কবিতে বড় ইচ্ছা ছিল না আমি 

সবিশেষ অন্থরোধ কবি! ও পরামর্শ দিয়া তাহাকে কম্মটা শ্বীকার 

করাইলাম । বুঝিতেছি যে এক্ধপ করিয়া আমাদের এই বি্ালয়ের 

শিলক্কণ ক্ষতি কহিলাম । কিন্তু বলিণে  হনু, আমাদের এপানে মানে 

৮০ আঁশ টাকা মাত্র বেতন, নুতন কনম্ধমীপীর মাসিক বেতন ২০০ দুঈ শত 

টাকা। কুষ্ণকমল বাবুকে এ কন্দটি গ্রহণ করিতে প্রবর্তনা ন। দলে, 

বঙ্ধুব মত কাক্ত না হইয়া! নিতাপ্ত শার্ধপর ন্যক্তির মাত কাজ হঈত। 

এক্ষণে ভবসা কার যে তিনি শবচ্ছন্দ শবীবে ও স্বচ্ছন্দ মনে নৃতন কম্মটি 

করিতে খাকুন এবং ক্রমশঃ তাহ।র পদ বুদ্ধি হইতে থাকুক 1-** 
ক্রি 

 প্রেসিডেন্দী কলেজে অধ্যাপনা 

ইহার পর ১০৬৯ খ্রা্টান্দের মে মাস্রে শেষাশেষি কষ্চকমল মাসিক 

ছুই শত টাক] বেতনে প্রেসিডেন্দী কলেজে বাংলা ভাঁষার সহকান্ী 

অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ৩০ মে ১৮৬২ তারিনে বাংলাসবকানের 

জুনিয়র সেক্রেণরী তাহাকে . যে নিরোগ-পত্র পাঠান, নিশ্বে তাহা উদ্ধৃত 
করিতেছি £-- 

ন.920 0078906906০ 52310200 5৮০00. 61766 60৩ 25890690251 €3০0%67700৮ 
10০৪ 09600199500. 60 800037763০0. 60 72 85815680% 1১৮৩6৩৪৪০৫ 0 
2001৮ 17169796062 679 [27953861507 0511989 ০০ & ৪819) ৩£ 
0০598 200 2770 73009730097 29209670, 

ইহার ছয় মাস পরে, ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাঁসে কৃষ্ণককমল মাসিক 
তিন এত টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা ভাষার প্রধান 
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অধ্যাপক-পদে উন্নীত হন । ২২ ডিসেম্বর ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশে? 

প্রকাশ 

বিবিধ সংবাদ | ওরা পৌষ বুধবার ।-**পবিদর্শক সম্পাদক বলেন 

প্রেসিডেক্সি কালেজের বাঙ্গালা ভাষার গখম অধ্যাপক পদে যুক্ত 

জধ'কম্ল ভট্টাচার্য, ছ্িতীষ় পদে রাজকৃষ বঙ্দ্যোপাধ্যাস্স নিয়োজিত 

হঠসাছেন। 

কৃষ্ণকমল তাহার স্বতিকথায় বলিম্বাছেন £- 

“ ছ্স্স মাস পরে বামচন্ত্র মিত্র অবসর গ্রহণ করিলে বিদ্যাসাগর 

মহাশর ছোটলাট 81 0901] 7399৫00কে বলিয়া আমাকে 93870100 

[7019380৮এর পদে নিযুক্ত করাইরা দিলেন," "1 আমি বাঙ্গালা 

পঙাঈভাম । কাশীদাস ও কত্তিবাস হইয়া আরম্ভ করা হইল। ক্রমে 

ক্রমে অগ্যান্ত পুস্তক যেমন প্রকাশিত হইতে লাগিল, অমনি আমি কলেজে 

পঙাইতে লাগিলান । কৃষ্জ বন্দ্যোর “বড় দর্শন'। হেম বন্দ্যোর 

“চিন্তাতরঙ্গিণী”, “মখনাদবধ+ প্রসতি ধরাইলাম 1 

ক্ুদ্তকমল প্রেসিডেম্দী কলেন্দে ১৩ বৎসর অধ্যাপন1 করিয়াছিলেন । 

১৮খ২-ম্রীতাকের জানুয়ারি মাসে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এল 

পরীক্ষা দেন এবং পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। 

অতঃপবন তিনি ওকালতি করিবার সঙ্কর্ করিয়া ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই 

জানুয়ারি প্রেসিডেম্পী কলেজেন্র অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করেন । 

*রুফ্কমল ছিলেন তেজন্বী পুকুষ। শাক্তম্বভাৰ এবং ব্যবহারে 
অমায্সিক হইলেও তাহার চরিত ছিল দৃঢ় ও অনমনীয় । যেখানে 
মনে করিতেন, কোনরূপ অন্যায় আচরিত হইয়াছে, সেখানে তিনি 
অর্থ বা সাংসারিক হুখশ্বাচ্ছন্্যের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া নিজের 
বিবেকবুদ্ধি অনুসারে কাজ করিতেন--আত্মসন্মান কুঞ্জ হইতে দিতেন 



১৬ কষ্ণকমূল ভট্টাচার্য্য 

নাঁ। তাহার পদত্যাগের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে ৩ জান্গয়ারি ১৮৭৩ 
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সাপ্তাঁতক সংবাদ ।---৫্এসিডেনি কলেজের সংস্কাত অধ্যাপক 

ৰাখু কৃষ্কমল ভট্টাচাধা কশ্মে জবাব দিয়াছেন! তিনি হাইকোটে 

গকালতী করিবেন । প্রেসিডেন্দির গ্যাত সব্বপ্রদান কলেছের সংস্কতের 

অধ্য।পকের পদ শিক্ষা। বিভাগেব গ্রেডভুক্ত লা! ভগরা উত্ত বাবুর পদ- 

ত্যাগের কারণ । 

প্রেনিডেন্লী কপেজের সংস্কতেহর অধ্যাপকের পদ পর্দিত্যাগ কৰিম। 

কুষ্ণকমল অল্প দ্রিনের জন্য হাইকোর্টে, এবং ভৎপনে হা ডাকে 0 কয়েক 

বসব ওকাণতি করেন । তাহার স্মতিকথায় প্রকাশ ঠ 

আমি যখন হাহকোটে ওকালঠি করি,তত0--পুত ১১০ 

[বঙ্ষিন বাবু] বখন হাবড়ায় ছিলেন, নামি তাহার এছলাসে 

অনেক সময়ে ওকালতি কাবয়াছি ।--পু. ৭৯ | 

কুষ্ককনন বখন গকালতি করিতেন, ই সম্য ভাহাকফে উপলক্ষ্য 

কবিঘা কবি হেমচত্্র বন্দ্োশাধায় একখানি নাক বন করেন। 

নাটকখানির নাম “নাকে খহ|* ইহার হাতিহাস সঙ্থগে কষ্ণকম্ল 

বলিয়াছেন £-- 
ঠাইকোের উকিলদিগেধ প্রি বখদব আদালত পঞ্চাশ টাকা 

জমা দিতে হয। আমি একবার ভুলক্রমে পপণশ টাকার পরিবত্ধে 

একখান! পাচ শত টাকার নোট জম দিবাব জন্য উমাকালীর ( উমাকালী 

মুখোপাধ্যায়) হস্তে দিরাছিলান। আমার বিশ্বাস, আমি পঞ্চাশ 

টাকাই পিগাছি। উনাকালী খুব সাকুব লোক, সে ণঠৎক্ষণ'ৎ আমার 

+ ইহা প্রথম 'আর্ধাবন্ধ' পত্রিকার € ম্বাবাঢ় ১৩১৮, পৃ. ২৪-২* ) প্রকাঁশিত হ্য়। 

প্ রিল ক্টাসঙ্গ' (১ম পর্যায় ) পুস্তকের ২৪১-৬৩ পুষ্টান্স পুনম্জিত হইয়াছে। 



চাকুব্রী-জী বন ১৭ 

ভুল বুঝিতে পারিনা, আঁখাকে কিছু না বাকা, সেই নোটখানি লইয়! 
হম বাবুর নিকটে ষায়। হেম বাবু এই ব্যাপারটি অবলম্বন করিস! 

একখানি নাটক বচনা করিয়! ফেলেন । এই ন।ট্যোক্ত ব্যক্তিগণ সঙ্বন্ধে 

একটু টীকা বোধ হৃষ্ু আবশ্যক । 

কণ্টকল্ন বিছেনিধি 

ওরফে, আমি 

[মস্ত অমল বিদ্যান্ুধি | 

ধন্ুজ্ধর ওরফে গুণেন্দর* ০** যোগেঙ্জচচ্ছ ঘোষ 

অগ্নিওট্র ওরফে 'ধূম্খালি' ৮০ উম্বাকালী 

টাদকৰি *** তেম জর বন্দ্যোপাধ্যায় 
রত্বণভ। ০ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালএ 

ঠাঁকুব্-আইন-অধ্যাপক 

১৮৭৩ ত্রীষ্টান্দে কৃষ্ণকমল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নোনেটের সদস্য 
হন । ১৮৮৭ আফান্দে ভিনি কলিকাত? বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক ঠাকুর-আইন 
অধ্যাপক” (2219. ও /901516) পে নিযুক্ত হইয়া হিন্দু 
একানবন্তী পরিবার সঙ্বদ্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইহার পারিশ্রমিক- 
স্বপ তিনি প্রায় দশ হাজার টাকা পাহয়াছিলেন। ১৯০৪ আঞাদে তিনি 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনরাবী ফেলো নির্বাচিত হন । 

রিপন কলেজের অধ্যক্ষ 
১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ক্ুক্ককমল রিপন কলেজের প্রিম্সিপ্ালি নিযুক্ত 

হন। এই পদে তিনি ১৯০ খ্রীষ্টাব্দ পধ্যস্ত কাধ্য করিয়া অবসর 
গ্রহণ করেন। 

২ 



সাহিত্যিক জীবন 

বিগ্যোত্পাহিনী সভার সভ্য 

ক্চকমন অল্প ব্যস হৃচতেষ্ট বালা ভাষা চর্চাম মনোনিবেশ 

করিযাহিলেন। দালীপ্রপন্ন সিংহের বিছ্েপহিনা সভার তিনি 
এক জন সভা ছিলেন | তিনি স্বতিকখায় বণিরাছেন- 

আমার যখন ১৫1১৬ বৎসর ধস, তিখন কালীপ্রসন্র সিংহের 

শঠিত আমার প্রথম আলাপ হয় ষ্টাহার বাড়ীপ্ দ্াাহালার 

একটি [090105 01) ছিপ, আম সেহ লভার সভ্য হইয়া" 

ছিহাল। সেই হ্বানে একুঞ্চদস। পালে সঠিও আমার প্রথম পরিচয় 

হয। এখনও আমা বেশ মলে আছে, যেদিন কৃ্দাস পাল 

00177788709 নসুশ্বন্ধে একটি লনা ক্বেন$ ইংরাজিতে তাগার 

সেই বভ্ল শুনিয়। আমি মুগ্ধ হহখাছিলাম আমিও প্রবন্ধ পাঠ 

করিতাম, কিন্ধ বাঙ্গালা । আম ছেল মালুৰ বলিয়াই হৌক 

ব। আব কোনও ক'বণেখ হৌক, প্রবন্ধগুল্সির জন্ম আমি প্রশংস| 

পাইতাম | একদিন আমার একটি প্রবন্ধের আলোচনা হইতেছিল 

কি বিধয়ে শে অবন্ধ রচিত তইয়াছিগ, এখন আমার স্মরণ 

নাই, কোধ তয় বিধবাবিবাহের উপএ-এমন সময় একজন সভ্য 

ঝালয়া! উঠিলেন, "ছেলে মাঞ্ুষের প্রশংসা কবে ফাবে রাত কাটান, 
বাবে নাকি? (পূ. ৮৪-৮৫) 

“বিচারক? 

১৮৫৮ খ্রীষ্টান্সের আগ্গয়ারি মাসে কঞ্চকমল “বিচারক নামে 

একথানি নাগ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। বিচারকের প্রথম 



সাহিতাক জীবন ১৪ 

ভিন সহখ্যা হস্তগত হইবার পর ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ তারিখে 

“সংবাদ প্রভাকর' নিয়োদ্ধত মন্তব্য করেন ৮ 

“বিচারক” নামক একখানি আভিনধ সাপ্তাঙহ্তিক পত্রের ১ 

হইতে ৩ সংখ্য। প্রাপ্ত হইলাম, বিচারক তত্ব বিচারে প্রবৃত্ত 

হইয়াছেন, এই অনুষ্ঠানটি অতি সদনূষ্ঠান বটে ।-*'সম্পাদক মহাশর 

কি জ্রন্ত আপনার নামটি গোপন করিয়াছেন, তাহ) জানিতে 

পারিলাম ন!। 

এ-সম্বদ্ধে কষ্ণকমল তাহার স্বৃতিকথায় বলিয়াছেন £-- 

সে [সিপাহীবিদ্রোহের ] সমগ্জে বাঙ্গাল! রচনার দিকে আমার 

কিছু ঝোক ছিল। বিচারক" নমে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ 

পত্র তৎখকালে আমি বাহিন্ন করিয়াছিলাম। ইহা আযাডিসনের 

91)6৫0৯6০:এর  ধরণে গঠিত হইয়াছিল। একটি সন্দর্ভে সমস্ত 

কাগজ পূর্ণ হইত । সব্বোপারি একটি কবিন? সংস্কত 20659 

খাকিত। কি কারণে, মনে নাই, পাঁচ ছয় সংখ্যা বাহির হইয়াই 

উহা কিন্তু বন্ধ হইয়া যান্ু। পণ্ডিত তাবানাথ তর্কবাচস্পত্তি 

মহাশয়ের জ্রাতিভাত। তারাধন ভট্টাচাখ্য পত্রিকার ব্যয়ভার বহন 

করিয়াছিলেন 1--পপুকাতন প্রসঙ্গ” ১ম পর্যায়, পৃ ২৭২০১ । 

তারাধন ভট্টাচাধ্য নবম এ-বিষয়ে যাহা! লিখিস্া গিয়াছেন, 

তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি £--- 

*০*১৯*৬ সন্বতে পটলডাঙ্গায় টামার্স লেনে বিশ্বপ্রকাশ নামক 

একটা দেবাঞ্চরের ও বঙ্গাক্ষরের মুদ্রাফস্ত্রের স্থাপন করিক্াছিলাম | 

এই মুদ্রাধস্ত্রেব আধবুদ্ির নিমিত্ত তারাপাথ তর্কবাচম্পতি এই বত 

হইতে একখানি পাঞ্চকা বাহির করিয়াছিলেন ।-..উত্ত বিশ্বপ্রকাশ 

ষস্ত্রের নিঃস্বার্থ-উল্নতি সাধনার্থ উদ্দারচেত। বালক কুষ্ণকমল ভঙ্টাচাধ্য 



২৩ কুষ্ণকমল ভট্রাচাধ্য 

“বিচারক” নামে একখানি সারপূর্ণ সাপ্তাহিক ক্ষুদ্র পন্রিক! ও 

“দুরাকাজেক্ষব বৃথা ভ্রমণ" নামক একখান অতি মনোরম পুস্তক 

মুদ্রিত কশেন। তিনি এই উতষ্েরই উপস্থত্বের প্রম্নাসী ছিলেন 

নঁ। কেবল আমারই শিঃস্বার্থ উপকারার্থ উঠ মুদ্রিত করিতেন । 

বাঙ্গালির যে কেবল বাহক চাকচিক্য-প্রয ও অস্তঃসারবান্ পদার্থে 

তাহাদের কিছুমাত্জ অনির্চচি নাই, তাহাই কেবল দেখাইবার 

নিমিত এ স্থলে এ শপ্রাসঙ্গিক এবদ্ধেন্ অবতারণা । অর্থাৎ উক্ত 

নঙ্াচেতা কু্চকমলের লিখিত বিচারক” ও পছপ্গাকাজ্ঞফের বৃথা 

ভ্রমণ”, উভরই একজন বিন্ালস্বের পোগণ্ড ছাত্রের লেখনী "প্রস্থ 

বলিরা নিতান্ত অসার বেধে উঠাদের প্রতক্ষে গুণগ্রামেওত কেহ 

আর পলক্ষ্যই করিলেন না। আ্তরাং উহ্থােনলে উভয়েরই বাল্য- 

মৃত্যু হইল ।--তারাধন তর্কত়মণ £ 'ভ।খ।নাথ ভর্কবাচস্পাতব জীবনী 

এবং সংস্কত বিদ্যার উন্নাতি' (১৮৯১), পৃ 2৩০৫৪) 

“মাসিক সমালোচক" 
১৮৭৬ শ্রীগাবধের জান্যারি মাস হইতে কম্গকমূল গজমাসক 

সমালোচক, নামে একখানি “সর্ব-শান্ববিনয়ক ভ্রমাসিক পত্র ও 

সমালোচন" প্রচার কলিবার সঞ্ষল্পা করেন। ৩ অগ্রহায়ণ ১২৮২ 

তানিখের 'অম্বত বাজার পত্রিকায় ইহার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়; 
বিজ্ঞাপনটি অংশতঃ উদ্ধৃত করিতেছি ১ 

আগামী ১লা ম।থ হইতে প্রকাশিত হইবে। 

লেখক ॥ 

সাধারণত: প্লতোক প্রণন্ধে লেখকের নাম প্রকাশ থাকিবে। 

শীযুত্ত স্লাহ্গগৃতি স্কায়রতু। শ্রীযুক্ত রামদান সেন। যুক্ত 

স্রেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় । শ্রীযুক্ত বলদেৰ পালিত। ভরা, বু, 
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51007091780, 0. ত্রি* এতত্বাতীত জ্ঞানাকুব পঞ্জের অধিকাংশ 

লেখকগণ। 

সম্পাদক গ্রফৃষ্ণকমল ভট্টাচাধ্য । 

এ পত্রে কখন কখন ইংরাজি প্রবন্ধাদিও লেখ! হইবে ।+"" 

শীতীকফ্ণ দাস ( ভূতপূর্ধ জ্ঞানাঙ্কৃর সম্পাদক | ) 

মহকারী সম্পাদক । 

ত্রমাসিক সমালোচক? শেষ-পর্যান্ত বোধ হয় প্রকাশিত হয় নাই ; 

অন্ততঃ, বেগণ লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় ১৮৭৬ শ্রীষ্টাঝে মুদ্রিত এরূপ 
কোন সাময়িক-পত্রের নাম পাওয়া যাইতেছে না। 

“হিতবাদী, 
১৮৯১ খ্রীষ্টান্দের ৩*এ মে () কৃষ্ণকমলের সম্পাদকত্বে সাধ্চাহিক 

“হিতবাদী' পত্র প্রথম প্রকাশিত হগ্ন।* তিনি তখন রিপন কলেজের 
অধ্যক্ষ । রবীন্নাথ লিখিয়াছেন, তাহার ছোট গলপ লেখার সুত্রপাত 
এই “হিতবাদী”তেই *- 

সাধনা বাহির হইবার পূর্বেই হিতধার্দী কাগজের জন্ম হয়। 
ধার্কা্ ইহাব জন্মদাতা ও অধাক্ষ ছিলেন,তাহাদের মধ্যে কুষ্ণকমলবাবু, 
গরেশ্রবাবু, নবীনচন্ত্র বড়ালই প্রধান ছিল। কৃষ্ণকমলবাবৃও সম্পাদক 
ছিলেন, সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোট গল্প সমালোচনা ও 
সাহিত্য প্রবন্ধ লিখিতান। আমার ছোট গল্প লেখার শুব্রপা্ত এখানেই | 
হর সপ্তাহকাল লিখিয়াছ্িলাম ।--২৮ ভাদ্র ১৩১৭ তারিখে 'বেঙগলী"র 
সহ-মস্পাদক পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত পঞ্র। ( "আত্মপরিচয়! 
ভ্র্টবা ) 

৬০০০রিউটিটটিটিনিিরজিতিরারারী ৃ 
 ককসল-সম্পাদিত ১ম তাগ ১১শ মংখ্যা 'হিতধাদী' দেখিয়াছি। ইহার 

তারিখ--৮ আগষ্ট ১৮৯১। 
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নানা কাঞ্জের ঝঞ্চাটে কুষ্কমল বেশী দিন সম্পাদকের কার্ধ্য করিতে 

পারেন নাঈ, তিনি তাহার স্থৃতিকথায় বলিয়াছেন £-- 

সাপ্তাঙ্িক পত্রিকা 'হিতবাদী' নাষটি ছিঞেন্্র বাবুরই স্থটি, এবং 

শহতং মনোহাবি চ হুলভিং বচঃগ এই 4৮6০টিও তিনিই বলিয়া দেন। 

[হাতবাদীর জন্মকালে পাঁচ জন একত্র ।মলিযা এক বৈঠক বগিম়াছিল? 

তথায় আমিও ছিলান, দ্বিজেন্দ্র বাবুও ছিল্পেন। ঠেই সময়েই এ নাম 

ও 11060 পরিগৃহীত হয় গ্ুতবাং এক ঠিগাবে দ্বিজেন বাধুই 

কাগজেন জন্মদাতা বালতে হইবে। গে এঠকে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে সম্পাদক হইতে আমুহোধ করিলেন। কিন্তু 

সম্পাদক হই! কাগজের উন্নক্িকল্পে অমি বিশেষ কিছুই করিতে পাবি 

নাই, এবং এ পদও আম অধিক (দন রাখতে পারি নাই, কারণ তখন 

আমার 'অনেক ঝঞ্চাট ছিল |--পুপানন প্রসঙ্গ” ১ম পর্যার, পৃ, ৭৬-৭৭। 

গ্রন্থাবলী 

আচ্যর্ধা কৃঞ্ষকমল অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা! করিম়্াছিলেন। আমর! 

অনুসন্ধানে যেঞুলির সন্ধান পাইয়াছি, নিষ়্ে সেগুলির পরিচয় দিলাষ | 

১। দুরাকাঙেক্র বৃথা জরমণ। ইং ১৮৫৮ (6) পু, ৬২। 

হুরাকাজ্কের বৃধ! ভ্রমণ ॥ কলিকাতা । ১৭৭৯ শকান্ধা টম” লেনে 

বিশ্বপ্রকাশ বসতে যুড্রিত। 

কৃষ্ণকমল তাহার শ্বৃতিকথায় বলিয়াছেন, এই গগ্রন্থ সিপাহীবিদ্রোহের 

সময় প্রকাশিত হইয়াছিল” ( পৃ. ২০০ )। পুস্তকখানি ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্দের 

গোড়ায় প্রকাশিত বলিমা মনে হইতেছে । ১৭৮০ শকের আষাঢ় সংখ্যা 

“বিবিধার্থ-নন্,হে রাজেন্্রলাল মিত্র ইহার সমালোচনা করেন। 
সমালোচনাটি উদ্ধত করিতেছি £--- 
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“ুরাকাজ্ের বৃথ! জরমণ কলিকাতা বিশ্ব প্রব্কাশ বস্থে মু্রিত । 
এতদোশীয় উপন্তাল সকলেরই এক ধারা; সকলেই “এক রাজা ছিলেন 

তাহার সে! দে! দুই রাণী” এই ক্বপ বান্ধা পরণে আবস্ত হইয়া খাকে; 

এই উপন্য!স তদ্রপ নহ্কে, এবং গল্পটাও 'াদৃশ নিন্দনীয় বোধ হধ না। 

পুস্তকের আখ্যাপত্রে গ্রস্থকর্জার নাম না থাকিলেঞ্ড উহা যে 

কঞ্ণচকমলের বচনা, তাহার একাধিক পুবাণ মাছে 1 কৃষ্ণকমল তাহার 

'্বতিকথায় (পু. ৩৮০৩৯) বলিয়াচ্ছন 2৮7 

মোঁলো সতেধ বসব বসে 'ছুবাকাগ্েের বৃথ! ভমণ' নামক একখানি 
পুস্তক আমি র্চণ! কাংয়াছিলাম ; পেইটির উঞ্পেখ আনিয়া এই কবিতার 

গোড়াপত্তন কারলাথ। 

যৌবনে এ বতমজোবে হইয়া উদ্দাম, 

লিখেছিগ্ব গল্প এক “ছুসাকাতম” নাস 
সিরিজে 

* হুরাকাও্কের বৃথা] ভ্রমণ' যে কৃষ্কচকমেরই গচশ, ৩* জুন ১৮৬২ তারিখের 

'সামপ্রকাশে অঙ্কাশিত লিয্োদ্কত বিওপনটি হইরেও আহ জান যাইবে £- 

নিউ ইগ্ডিয়ান লাহব্রেকি । কালেজ ট্রাট নং ৮৬ 
এবসিডোনস কালেতজের বানলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু নুঞ্চকমণ ভট।চাধ্য মহাশহ 

ভাহার ও ভাহার ক্ো্ঠ ভাত! ৬রামকমণ ভট্টাচার্য খহাশয়ের রচিত যে সবল শ্রস্থ 

প্রকাশিত হইয়াছে এবং ভবিষ্কতে যাহ] প্রকাশিত হইবে সে সকছেন মুস্ত্াঙ্থন ও নিদ্ের 

সম্পৃূণ ভার আমাদিগের উপর অর্পণ করিয়াছেন ।**নিক্লিশিত গ্রন্থ সকল বিক্রযার্থ 
প্রপ্তত আছে। 

বেকশের সন্দর্ভ (৬ রাঁমকমল ভটাচার্ধ্য কৃত ) ০০৯ 1/* 

ইংলগডের ইতিহাস কৃত) ০ ০ 

ছুগাকাঞ্জের বৃথা ভ্রমণ ( কৃঞ্চকমল ভটাচাধ্য কৃত ) ৮ )* 

বিচিত্র বীধ্য €এ কৃত) ০ ৫৯ 

গুপ্ত ব্রদর্শ। 
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পাগল বলিয়া 'তাহে কেহ দিল গাল, 

বুঝিতে গান্রি না বলি কেহ দিল আলি, 

বালিশ্তা বলি উপহাল কৰে কেভ, 

কেঞ বা তাহারে কহে অল্লীলের গেহ ! 

এই $পে সনে তাৰ নিশা একটি করে, 

পয়সা দিয়! 'কিনিল না! কেহই সাদরে 

তত বোলে কি ছেড়ে |দ€ গেখ! একে বাবে, 

ষখন বাকাণ দল থেপ্রিল সংসাতে ? 

ক অক্ষর গোম।ংস ফাহাদের পেটে, 

বানান করিতে যারা মনে দ ফেটে, 

য' দি'কে দেখিলে মোবে দংশে যেন আছ, 

এপ লোকের সব পিকাইভে বি ! 

রচনার নিরূ্শনন্বরূপ “ছুপাকাজ্কের বখ| শ্রমণ হইতে কিঞ্চিৎ দ্কৃত 
করিতেছি £- 

এক্ষণে আমর! বাছদামে পরস্পরকে সংবত করিয়া নানা স্থানে. 

বিহার করিতে লাগিলাম, বকুল বৃক্ষেন তলে উপবেশন করিতাম, 

গিরিনদীতে বিহরমান ভংসযুথে কৌতুকযুক্ক হইত্নাম, আত্মকুঞ্জে 

অবিরলিতকপোলে কথা কহিয়া রাত্রির অতিপাত কবিতাম, নগ্রদর্ববাঙ্গ 

হইয়া নির্ঝরের ক্ষরণশীল জলে ধৌত হইতাম, সমুদ্রতটে কত খেল! 
খেলিতাম, বর্ধাকানে জলবিম্দুসিক্ত শিলা হলে উপাবষ্ট হই মধুর ময়ূরীর 
কেকা সহিত নৃত্য ও পক্ষবিস্তার দর্শন করিতাম, শরৎ কালের নিশ্দল 

জ্যোৎ্সার সাহত্ত কমলাদীর কপোলপ্রতার উপম! দিতাম, গ্বী্মেন মুথিক 
লইয়া তাহার অমর নীল অলকে বসাইয়! দিতাম, ভেমস্তের বাঞ্চু্র আপা$ 
গণ্থলে পরাইয| দিতাম, মধু মামের মধু বাস সেবন করিতে করিতে. ' 

তাহার বধপন্ছধা পান করিয়! মাস নামের সার্থক! করিভাম। আৰু 
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কত বলিব, সংস্কৃত কবির! যে স্থানে যেকপ বর্ণন করিয়াছেন, আমরা সে 

সকলের শ্বাদগ্রহ করিতে অবশিষ্ট রাখি নাই । যদি আমার চিরকাল 

ইন্দিয়ল্খে কাল যাপন করিবার অভিলাষ খাকিত, বদি ছুবাশা। কর্ণে 

জপ]! না কারত, তবে আমি কমলাদীর সহিত অবিচ্ছেদে ভুখ ভোগ 

কবিতাম। প্রিরবাদিনী প্রিয়পর্শন। ভাধ্যা, মানুষের বিষচচ্ষু হইতে 
দৃব্ত্তি তা, উপ্রকৃতির অনি মনোহর অবস্থা নিরীক্ষণ এবং স্বতন্ত্রতা, ইহ! 

অপেক্ষা! সংসারে আব সুখ কি আছে। আমার সে সকলই ছিল। 

নিশিড় অরণমুকুটিত শৈলম।ল। প্রতিদিন লোচনগোচর হইয়া অপরিসীম 

আনন্দ ধান করিত, নির্ঝর হইতে ধর্ধর শক্ষে আ্রতিশীল বারি বীণা 

অপেক্ষাও আধক বধুধারা করণে বমন কবিত, ঘন পত্রাচ্ছনন তরুমালার 

'হথা হাঁপ হইতে হাদিত নদীর 'তটভাগে হংসতৃল অগ্রোক্ষা সমধিক 

কোমস নব শম্প শয়নীয় বিস্তার কাদয়া বাখিত, কলকণ পতত্রিরা মধুর, 
স্বর আবিষ্ষিত করয়! নাগনিকাদের আমোদদাযী গাস্ধকরর্গকে বিকার 

করিত, কত্তপ। মুগাদগের অধ্যাসনে ুবভীকৃত শিলাতল শ্রমহারী 
বিষ্টরস্বরপ হইয়া! উপবেশনের নিমিস্ত আধ্বান কারিত। ইহা 'অপেক্ষ! 
ননুরতর 'আাবাস আর [ক হইবে? আবার এমন স্থানে যেরূপ সৌন্দর্য্য 
যেরূপ প্রণয়, যেপ্ধপ শুচারিশ ছিল তাহাতে কি এমন স্থান সেই স্ুরলোক 
অপেক্ষা! রষণীফুতর নহে ? তথায় কোন সংস্কত নাটকের একজন পাত্র. 
ব'লয়াছে, যে বথাম্ন আহারও নাই, পানও নাই, কেবল মীনের মত 

অনিমষে চাহিতে হয় ॥। (পৃ ১৭-১৯) 

অক্ষয়চত্দ্র সপ্নকার মহাশয়ের মতে, “ছৃরাকাজেক্ষর ভাষ! বক্ষিমচন্দ্রের 
ভাষার জননী ।” ভিনি তাহার “পিতা-পুত্র” প্রবন্ধে দুরাকাজ্কের 
বখা অ্রমণ' পুস্তক সম্বন্ধে যে আলোচনা কনিয়াছেন, তাহ উদ্ধৃত 
করিভেছি 
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এই ক্ষুত্র গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া মামি যেন তা! 

রাঙ্জো আর এক দেশে উপস্থিত হইলাম। এ ত কাদ্ঘরী নয়, 

বেতাল পঁচিশ লয়, তাবাশঙ্করও নয়, পাারীচাদও নয়--এ ষে 

এক নুভন এটি । ইহাতে কাদন্বরীর আড়ম্বর নাই, বিগ্ভাসাগবের 

সবসত। নাই, অক্ষষকুমীরের প্রগাতা নাই, প্যারী্াদেব গ্রাম্য 

সবলতা মাই, অথচ যেন সকলই আছে । বং উহ্হাদের ছাড়া 

আরও ধেন কিছু নৃকন আছে । আমি বাব বাধ তিনবান্ধ পাঠ 

করিলম। কিন্তু কিছুতেই ভাথার |াবশ্ষত্ আয়ত্ত কাঁঝতে 

পারিল।ম ন1।"-*বিশেষত এই যে, সংক্ঞাণদে এবং বিশেষণে, হলে 

স্বলে সংস্কতের মত। [ক্ধাপদগুলি অনেক স্বলেই খাটি 

বাঙ্গাল।।.-আমার বিশ্বাস তুরাকাক্চের তাষা বঙ্কিমচঞজ্জেক ভাবার 

জননী । 

আমি বালককালে এই এরছেব ভাধার যে কেবল মুগ্ধ কইলাম 

এমন নভে, হহ।র ভাবেও আকুই ঠইনাম ! 

আর উহাপ গল্প বড়ই ভাল লাগিগাছিল।"*আমি চুঁছুড। 

হুইতে প্রকাশত্ক্্টবোধিন পত্রিকার নিয়ামত গ্রাহক ছিলাম | তাহাতে 

“ভাগতবর্ষীয় ঝুটীর* নাম দিয়া একটী গস থঞ্চশ বাতির হইত ॥ সেই 

গল্পে ছিল, শত গন্নাথ ষাইদার পথে-পথেখ একটু তফাতে জটাছটাসজ্ঘটিত 

--এক মহাঁবটবৃক্ষ। তাহার ত্রঙ্পগদেশ নিাস্ত নিভৃত নিবালয়। 

সেখানে কুর্ষ্যরশ্মি প্রবেশ লাভ করিতে পান্থ না। ভীদণ খাস্ু উপরে 
ছু ছ করিলেও তলদেশে মন্দ মন্দ বিচরণ কবে। প্রচুর পত্রমনিবেশে 

সেখানে বৃষ্টিও পড়িতে পারে না। সেইখানে একটী ছোট খাট সামা 

কুটীর বাস কেন এক পড়িয়া বা চণ্ডাল খুষ্টান, তাহা সহধর্মিনী ও 

একটি ছোট কন্তা। এ পুস্তকে পড়িলাষ দুরাকাঙ্ছষ যখন মাক্্রাজ, 

মহীশুর, মালব উলট পালট করি সেই বটতলে উপস্থিত হইলেন, 
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তখন পড়িয়ার সহধশ্বিণী মরিযাছে, কন্যা বশী হইয়াছে, ছুইটী বিভিন্ধ 

সমষে, * বিভিন্নকপে প্রকাশিত গল্পের এইরূপ অপূর্ব [মল দেখিয়া, 

আমার বালক মনে বই আন্না হইল। ভারাতবর্ষীঘ কুটারে ও 

ছবাকাচক্ষর বুখা ভ্রমণে কেন ষে মিল হইল, এখন তাঠ। জানি। 

ছুই খানিই ইংরাতশ নোমান্স শফচ, হিসটরি হহতে সন্কলিনত ।--“বঙ্গতাধার 

হেলখক, পু. ৫২৫-২৮। 

'ছুখাকাজ্ষের বুথা ভ্রথণ' “ছুপ্রাপা গ্রন্থমালাশর একাদশ সংখ্যক 

্রন্থপূণে রঙ্ন পাবলিশিং হাউস কওক পুনমুিত হইয়াছে । 

২। বিচিত্রশীর্ধয । আগ্রফাৰি ১৮৬২ পু») 

1301011171১ ৮ ৯ ০9221061605 হাস যামমকদোছেত। জো 

1207 ৮ বিচিত্রবীধা নামক ব্বীররসশ্রিত আখান। শ্রীকৃষষকষমল ভট্টাচার্য 

প্রণীত । কলিকাশ1 গোঁড়ীয় $8 মৃিত উৎ ১৮৬২ সাল। 

এই পুস্ডকখাল পথ্ধদ্ধে কফ্চকমল টাহার স্বতিকথায় বলিয়াছেন ৯ 
1)” 

'বচিত বীর্ধা হন্তলিখিত অবস্থায় "পাচ কারয়। আমার ক্গ্যেষ্ঠ 
রামকমস বালয়াছলেন,- ৮ ০০1৭ 9০ 0২9816 60 ৪ ৮66০781) 

সালা ৪--বোধ হয়ঃ ইভা আ্তিসশ্রেতের অতুযুক্তি। পুস্তকখানি আমি 

সতের আগার বৎদর বয়সে রচনা করি, কিন্ত পাচ সাত বংসর ছাপান 

* বিগুম্প সমগ্ধে প্রকাশিত হয় নাই? প্রা একই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল । 
রামচজ দিচ্ছিঠ-সম্পািত িবোধিনী' পত্বিকা ১৩ জামুয়।রি ১৮৪৮ ত।রিখে চু'চুড়া 
হইতে প্রকাশিত হয়। ইহ।র প্রথম সংখ্য। হইতেই “ভাপতবর্ষীর কুটীর খ্শং প্রকাশিত 
হইয়াছিক। কুফকমলের 'ুরাকাঞ্ঞের বৃখ] প্রমণ'ও ১৮৪৮ হ্্টাজের গোড়ার দিবে 
প্রকাঁশিত--এ কথ পূর্বেই বলিয়ান্ছি। হুতরাং উত্তয় রচনা একই লেখনী গ্রহ্ত হয় 
বিচিত্র নহ্ে। - 



কুষ্তকমল ভট্টাচার্য 

হয় নাই; পরে প্রেসিডেন্সি কলেজেব অধ্যাপক হইয়। আন্দাজ ইংবাঞ্জি 

১৮৬৪ সালে উহ! মুখরিত করিয়াছিলাম ।- পুরাতন প্রসঙ্গ” ১ম পর্যায়, 

পৃঃ ২০২২ ৪৩ | 

ধচনংর নিদশন ৫ 

জনমেঞ্যের সর্পসন্ত্র সমাপিত হইলে তনি কিছুকাল সাবধানে 

গাঙ্গকাথ। পথ্যণেক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন বন্থাদন তাহার হুক্মরর্শী 

নয়নের গগে!চর থাকাতে দেশের দুবরস্থার শেষ ছিল ন। গথ, ঘাট, 

নগর, গ্রাম দর্কস্থানই দুর্দান্ত দন্সযবর্গে পরিপূর্ণ ছিল। গ্রামের ভিতর 

দিবাভাগে মানুষ হত্যা হইত। পথিকেরা 'তিমামাগ্ত সামগ্রী লইয়া 

যাইতে, লুব্ধক হস্তে পতিত হইবার শঙ্ক। করিত । কাহারও গৃহে রূপৰতী 

রমণী থাকিলে লম্পটের। ছলে, বলে, বা কৌশলে অপহরণ কবিয়। 

লইত। সৈগ্ঠ সমূহ বহুদিন উপেক্ষিত থ/কিরা শিতাপ্ত অকর্মণা কইয়া 

গিয়াছিল এবং নিয়মের দাম হইতে মুক্তবন্ধন হইয়। 'প্রজাগণের উপর 

নান! অত্যাচার করিত। দেশের গুপ্তি আত হুর্বল হওয়াতে শাস্তি 

রক্ষা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়াছিল। কৃষি ও বাণিঙ্যেব ব্যাথাতে কত 

সমুদ্ধ পৌর নুখস্বাচ্ছন্দ্য হইতে দাবিজ্রা গহ্বরে নিপতিত হইল। 

রাজন্বের অতিশয় নানত। হইল। স্থ!নে স্থানে ছৃভিক্ষ হইয়! প্রজাদিগের 

হাহাকারে গগন বিদীর্ণ হইত। ছুতিক্ষের সহচর মরক, থেন সম্মার্জনী 

দ্বার! কত গ্রাম নগর শৃন্ত করিয়। গেল। যথান্স যাও, সেইখানেই ক্ষুধা 

ক্স্বাস প্রাণীর মরণ যাতন। দেখিতে পাও। যেস্থান পূর্বে জনসমাকীর্ণ 

ধনপূর্ণ নগরের অধিষ্ঠান থাকিয়া ক্রযুবিরুয়ের কোলাহলে পরিপূর্ণ থাকিত, 

এখন তথায় নির্জনবামী পেচকের কর্ণকঠোর চীংকার, বিল্লীরব, সের 

ুৎকার, ও পৃতিগরন্ধী পরনের বিষাদজনকু ছুহ্ধ্বনি শ্রবণ গোচব হইত ) 

রাজপথের উপর নিবিড় জ্জল, কন্কালবাশি ও হিংশ্ জন্তুর নখপদ দেখিয়া? 

পাকের! উদ্ধিপ্নমানসে, সভয় পদসধারে, বসনে নাসা আচ্ছাদন করিয়া 
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তরিত পরিহার করিয়া যাইত। “যেসকল সোপান পুর্বে রমণীর! 

পাদালক্ত দ্বার রপ্রিত করিত, এখন তথায় সগ্যোনিহত হৰিণের উষ্ণ 

কধির ছল্ হল্ করিত। গৃহদীধিকার জলে আরণ্য মহিষের শুঙ্গাঘাত 

কারত। গৃহের চিন্রপটে লিখি» হত্তীকে পারমাথিক সিংহ নখাধাত 

করিত" । হণ্তিনাপুরী ও তাহার পার্শ্ববর্তী কতিপন্ন গ্রাম আফ্রিকার 

শাহারামকতে অবাকীর্ণ ওশিসের শ্রায় »ইমাছিল। দেশের ত এইব্প 

ছুদাশ। হইয়াছিল। (পৃ. ১-২) 

৩। ল)গানন্দ্ম্। শ্রীকুষ্ণকমল ভদ্টাচাধা সহকৃতেন শমাধবচন্্র 
ঘোষেণ মুদ্রাক্কিতম্। পৃ. ৭৪7১৯। স্ষত ১৭২১ (১৮৬৪ )1 

4,051 501766 %75846880 ৫8584)983 21 19840285810 26526? 87৪ 

90257261907 001 ৩ 11770657724, 08198605519, 

6, 90183 0] 97400888505 27067 678৫ 457719601907008 1 77754 

45010 1815 ছেছে 15060950150) ০90 8901205 908865190 3099925, 3 

81180775 1%009]700506900557587 335 255 95৮0৪]5 08 0076 

0৯1০3601886, 0১, 9৭ 1১38, 

0, 4020076 45229 4,০0/2/65-- 15486527006 18% 281561060০5 

০৮০৮ [100 [70211 1895. 

1১270 778016/265 ০1 2০7084774,  ঘা05]600 00601708115 0১ 
£07850085155000 30566505155, (13701899য0051700165)) 0৮০0৮৮৮, 
48৪1৯ 00, 82, 

ইহা ছাড়া তিনি ভ্টিকাব্য, শবুঞচলা, উততরপামচরিত, রখুবংশ, 
খজুপাঠ প্রভাত কলেজ ও স্কুলপাঠয পুগুকেগ বা তাহাদের অংশ-বিবেষের 
ছাজোপযোগী সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন । ১৮৭ শ্রীষ্ট।বে গকাশিত 

কুারসগ্তবের গরথম সাত সর্গের ব্দাঈবাদ এই গুপ্দে বিশেষ, উদ্লেখ- 

যোগ্য । হিন্দু ও মুসলমান আইন সম্বন্ধে তাহার ওপ্ু'তার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ (14506979-59698) ও ১৮৭৭ খ্রষ্টান্দে প্রকাশিত "আরোহণী' 
নামে সংস্কত-শিক্ষাথথিগণের প্রাথমিক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল । 



ভি কষ্ণকমল ভট্টাচা্য 

প্রবন্ধ 

'পুর্ণিনাত। অবোধবন্ধু। ভারতী? প্রশ্।ত তত্কালীন মাসিক ও 

সাপ্তাহিক পরঃদিতে কক মল বু প্রবদ্ধ লিখিবাছিলেন। তখন গ্রবন্ধের 

শেষে ব়ঞএকটা লেখকেব শাম থাকত না। এহ কাবণে আজিকাত 

দিনে ভাহাণ রন|গ্তল নির্ণর কৰ। দুর্হ। কানকষ্ট 4৮ন। সম্বন্ধে তিনি 
নিচ্দেই সন্গান দিথাজেন ; 1৩নি আতকথায় বলিঘাকেন ২ 

শুহদব কাব বগারিলাল পিশিমা নাছে অঞ্সান মাসিক প্র 

প্রতিটিত করেন। আমি তাহা খামম চদবক হইলাম ও 

গ্রিক আমার ইটি শ্লোকএও প্রবা শত হইয়াছিল» ইফুলের 

গাছ' € ক্টাতিয়। টাপি'। কবিতা ঢইঈটি কোনও কোনও ব্যক্তিব 

নিতান্ত মন্দ লাগে নাই । ৬কামাথাচ।খ ঘোন, স্বগরণাত 'বস্সাব' নামক 

বালাপাঠ সংগ্রহগ্রস্থে এ দুইটি গলির কহিলেন ও পরে কিন্ত 

'তাতিয়। টোপি' কবিতাটি পাছে রাজভাক্কর বিরুদ্ধ বলি! পারগৃহীত 
হর, এই ভয়ে সেটিকে বাদ দিসছিলেন। 'পুণিমাতে আর কিকি 

লিখিয়াছিলাম, এক্ণে মনে নাই 1*-- 

কিছুদিন পরে বিহাবিলাল ও ফোগীন্দ্রচঙ্গ [ যোগীন্ুনাথ ) ঘোষ 

(ইনি হোমিওপ।াথিক চিকিৎসক) প্রভাত কেক জন বন্ধু একত্র 

হইয়া 'অবোধবদ্ধু' নামক একথানি মাসিকপড। প্রিঠি এ কবেন। এই 

পাত্রকাখানি বোধ ভয়। ইংগাজ ১৮৭১ হাল পথ্যগ জাবত ছিল। 

ইঙাতে আমি অনেক বিষয়ে লিখিরাছিলাম ; সমগ্র 'পল-বজ্জিনিষা, 

গ্রন্থ ফরাসী ভাখা হইতে অনুবাদ করিয়া! ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল; 

নেপোলিয়নের একটি জীব্নবৃত্থান্ত বহুবিস্তাবিতভাখে লোডির যুদ্ধ পর্যন্ত 

বাহির করা হইয়াছিল। অনেক প্রবন্ধও লিখিয্াছিলাম । মনে পড়ে 

একটি প্রবস্ধে ফুরোপের [88] ( অথাৎ যুরোগীয়ের। অপমানিত হইলে 



পাহিত্যিক জীবন ৩৯ 

পরস্পর প্রাণান্ত পর্যন্ত যে মায়ামানিতে প্রবু্ধ হয়, তাহারহ ) সঙগন্ধে, 

আ.লোচন। করিয়াছিলাম। 

স্বতিকথায় কষ্চকমল উহার খুচিত ও প্রকাশিত যে-করটি রচনার 

সন্ধান দিয়াছেন, প্রকাশকাল-সমেত সেগুলির তালিকা 5 

"জুহ্ফুলের গছিশ পূথিমা, «ম সঙ ১২৬৬ সাল? 

টজা্ট-্পূণিম! | 

*পৌল ভভ্ভ্রনী"-অবোধবদ্ধুত শৌম-টচত্র ১২৭৭) পৌষ-চৈত্র 

১২৭৬ । 

“নেপোলিরন বোনাপার্টের জীবন ব্তাস্ত”--অবোধাস্ধু বেশাখ 

শ্রাবণ ও আশ্বিন ১২৭১। 

“ছুয়ে” “অবোধশবন্ধদ আগ্রতীয়ূণ ১২৭৬ । 

এই সকল রচনার মধ্যে “পৌল ভঙ্জখুনী” বিশেষ উদ্লেখষোগা । এই 
রচনাটিনন কথ] রবীন্দ্রনাথ তাহার “পহাগিলাল” . প্রবন্ধে ('পাধনা» 

ওয় বর্ষ, *ঘ্ধ ভাগ ) ও "ীবন-স্ৃতিগতি বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন? 

“জীবন-ম্বৃতি'তে প্রকাশ 2 

ওই অবোধবন্থু কাগজেই বিলাতী পৌলবগ্জিণী গল্পের সদস বাংলা 

অনুবাদ পড়িয়। কত চোখের জন ফেলিগাছি তাহার ঠিকানা] নাই । আহ! 
মে কোন্ জাগরের তীর! মে কোন্ সমুদ্রমমীরকম্পিত নারিকেলের 

বন! ছ1গলচরা সে কোন্ পাহাডে উপত্যকা । কলিকাতা সহদের 

দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের বৌ সেকি মধুর মরাঢক রগাণ তই ! 
আর সেই মাথায় রঙ়ীন কমালপর। বত্জিনীীর এগ সেই নিন খাপেৰ 

শ্যামপ বনপথে একটি বাঙালী বাপকেৰ কি খেমহ অমিদাছিল ! (পু ৮২) 

“পৌল ভঙ্জীনী” পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্চনীয় । 

কষ্ণকমল কৌতের শিম্ত ছিলেন; তিনি তাঙ্থার স্বতিকথাস্ব 
বলিয়াছেন, “আমি 7০081611367 আমি নান্তিক।” গিরিশচন্ত 



২ কৃষ্ণকমল ভটাচাধ্য 

ঘোষ-পম্পাদিত “বেঙগলী” নামক ই“রেজী সাপ্তাহিক পত্রে কোতের 

ঞবদর্শন সন্বঙ্ধে তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন | * 

১২৯২ সালের 'ভারতী'তে (শ্রাবণ, আশ্বিন ) তিনি এই বিষয়ে 

একটি পবন্ধ লেখেন । প্রবন্ধটি নাম-2৩8165181 কাহাকে বলে?” 

কৃষঞ্ণকমল এই সময়ে অধ্যাপনা করিতেন না)শওকালতি কধিতেন। 

দ্বেজেজ্নাথ ঠাকুণ "পঙ্জিটি।বজম্ এখং "্যাব্যাঙিক ধর্ম” নাষে হিন্টি 

প্রবন্ধে £২15 “ভিবাদ করিধাছিলেন | কৃষ্ণকমল যে গ্তাকিক ছিশেন, 

বাজনারামুণ বন্থকে লিখিত একথা!ন পর্জে ছিনেগ্রনাথ তাহা স্বীকার 

করিয়াছেন? তিনি পিখিধাছেন্ 2 

আপনি ছুইটি ব্য বেঙ্গায় চুপ কাবা ।গয়াছেন-কাধা-কাৰণ 

তথ এবং ক্ুঝুকমলী মংগ্রাম | লেবনীব ছিট।%পি বণ করুম-আমি 

ধৈর্যের ঢাল ধবিয়া সস আছ আম আপ্নাৰহী তো 012210002, 

আমাকে যত টংসাঠিত করিবেন তঠই কোমন খাধিয়া লাগিব । 1 

90819 109 9 (090 4971 0 121)0717 নিচাঙ্গ ছেলেখেলা! নয়, 

কুঝ্ককমল 18 006 বেসে লোক--106 10560৮01015 091105 209 

0০9৮5 16৭ 60 11697010060 21100 2118. 1005 60 

5116106 511 60708590517) জুগ্রভাত, আশ্বিন ১৩১৭ । 

কৃষ্ণকমলের গ্বাক্ষবিত আরও ছুইটি রচনার সক্চান পাওয়। গিগ্সাছে। 
সেই দুইটি +-- 

ক কৌতের 1শয় ও হৃগ্নলী কঙেজের অধ্যক্ষ এস্. লব, ১* অক্টোবর ১৮৬৮ তারিখে 

“বেঙ্গলী'-ম্পাদক খিরিশচজকে লিখিয়াছিলেন ৫] না 01801065501 

ভ191য/ 05115 £9011 0 006 হা) 21010160910 00101670001 

91 ৮16৬, | থা ৮০1৮ 2781909 10506 00580515চা) 1115605000 রিট 2 

8. 00191) 11150109010 01 চাএ, & 085]. 00 10109010005 [ 2) 17756]1 

82950909909+-% 146 07 01257) 0742 ০7082) ৭ 239. 
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"বিবাহের জন্ক পূর্বরাগ আবশ্যক কি না"-_-ভাবতী ও বালক", 

কার্তিক ১২৯৪। র্ | 

“জাস্তব চুম্বক শক্তি"__“ভারতী ও বালক", আবণ ১২৯৮। 

ইহা ছাড়া কুষ্ণকমূলের পাগ্ডিত্যের সাহাধ্য লাভ করিঘা' অনেকে 
গ্রস্থ-বুচনায় উৎসাহিত হইরাছিলেন, এন্সপ দৃষ্টান্ত বিল নহে। 
মনীষী রমেশচন্্ দত্ত তথ্প্রকাশিত খে সহংহিতা*র বঙ্গানুবাদ-গ্রন্থে 

€ ইং ১৮৮৫ ) লিখিরাছেন £-- 
আমার ভূতপূর্ব শিক্ষার এবং পরম সুহৃদ শ্রকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 

নহাশয়ও আমাকে এই বৃহৎ কাধে সভায়'্তা করিতেছেন । তিনি পূর্বে 
প্রেসিডেন্পী কলেজে সংস্কভেন্ন অধ্যাপক ছিলেন, তিনি সংস্কত ভাষান 

আদ্বতীষ পণ্ডিত এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে পারাদশশ । যাহার! বিশ্ববিভ্ভালয়ে 

কুষ্চকমল বাবুর নিকট অধ্যয়ন কত্রিয়াছেন তাহারাই তাঙ্কার সংস্কৃত 

ভাষায় অসাধারণ অপ্বিকার দোঁখয়া খিশ্মিত হইয়াছেন । ভাহার 

সহায়তা আমি এই কাধে যে কত দূর উপকার লাভ করিতেছি তা! 

বলিয়া! শেষ করিতে পারি না ।-__ ভূমিকা, পৃ. 1” | 

কুষ্ণচকযলই বরমেশচন্দ্র দত্ব-সম্পাদিত “হন্দুশাস্” গ্রন্থের চতুর্থ ভাগ-- 
“ধন্মশার্ধত (ইৎ ১৮৯৫) সন্ধলন করিয়া দিগাছিলেন। এ খণ্ডের 
ভূমিকায় রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন £- 

এই ভাগে হিন্দু ধ্শান্র সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়। হইয়াছে, 

এবং মন্থর ধশ্মশান্্র হইতে ন্গনেক অংশ, ও বাভ/বন্ধ), বিষু্। দক্ষ, প্রাশর 

ও ব্যাসের কোন কোন অংশ উদ্ধত ও অনু ভইয়াছে। ধন্মশান্জে 

অদ্বিতীয় পণ্ডিত, এবং সংস্কৃত ভাষায় মদীর শিক্ষার্ডর মহানুতব শ্রীযুক্ত 

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এই ভাগ সঙ্কলন কাৰিয়। আমাকে বিশেষ অন্নগৃীত 
করিয়াছেন । 

তারানাথ তর্কবাচম্পতির বিখ্যাত 'বাচম্পত্যাভিধান সন্ধলনে 
৩ 



৩৪ কষ্চকমল ভটাচার্য 

রুফ্কমল সাহায্য করিয়াছিলেন এবং র্কবাচম্পতি মহাশয় তাহাকে 

“বিদ্ান্ুধি' উপাধি দিয়াছিলেন । 

মৃত্য 
আন্মানিক ৯২ দং্সর ধন়্সে, ১৩ আগস্ট ১৯৩২ ৫২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯৯ 

তারিখে কঞ্চকমল পরলোকগথন করেন।। 

ূ ভপসংহার 

আচাধ্য কৃষ্ণকনলের ইহার অধিক প্র্চর আনঙা সংগ্রহ করিতে 

পারি নাই । কিন্তু এই সামান্য পরি5ম্ম এবং তাহার বচিত পুস্তক ও 

্রশ্থানলগী হইতে এইটুকু সন্তভব করিতে পারি যে, মে-কারণেই হউক, 

তিনি তাহার বথার্থ কীঠি-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হন নাই, সজবতঃ পাদপীঠের 

সম্মুখে আসিতে তাভাব নিজ্দেখই সঙ্কোচ ছিণ। নতৃব| বর্গসাহিত্যে 
তাহাব দান পরিমাণে অদ হইলেও, বঙ্কিম-পৃর্ধ যুগের সেই অল্প পরিমাণ 
দানই আজ আমাদের বিদ্দয়-নিবুগ্ধ কবে । তাহার ছুকাকাজ্জের বুথ! 

ভ্রমণ” “আলালের ঘবেধ ছগালে'র সম্সামদ্িকঃ অথচ বচন শিল্প হিমাবে 
'ছুরাকাজ্ষ” যে 'আলাল” হইতে উচ্চ শ্রেণীর, সাহিত্যবোধসম্পন্ন পাঠকের 
তাহ! বুঝিতে পারিবেন । বঙ্কিম যে বিখাট্ কীছি খাখিয়] গিযাছেন, 
কৃষ্ণকমলের মধ্যে তাহারই সন্ভাবনা প্রত্যক্ষ করা যা । নিপাহী- 
বৈজ্রোহেন পুর্বে এই সম্ভাবনাও অত্যাশ্চধ্য । 

- কষ্ককমল সে-যুগে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভমব্ধি জ্ঞানে অসাধার্ণ 

জ্ঞানী ছিলেন। সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যে তাহার জ্ঞান ছিল গভীর 
ফরামী ভাষাও তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। স্বতি ও ব্যবহারশান্ে, 
তিনি ন্ুপশ্তিত ছিলেন । তাহার পাগ্ডত্যের খ্যাতি বিছজ্জন-সমাজে 
ছড়াইয়। পড়িমাছিল। অধ্যাপক হিসাবে তিনি ছাত্রসমাজে পুজ্য 
হইয়াছিলেন। লকল খ্যাতির উপর ছিল তাহার চানিত্রিক দৃঢ়তার 



উপসংহার ৩৫. 

স্থান। তিনি যাহা ভাল মনে করিতেন, তাহা হইতে এক তিলও 

বিচ্যুত হইতেন না। এই দু্সপ্ষল্ন, পরিমিতভাষী, তীক্ষবী পুরুষ 

জীবিতকালে সকলেন্ শ্রচ্ছ। ভাঁজন হইয়াছিলেন। বঙ্গপাস্থিত্যেব ইতিহাসে 

রুষ্ণকম্ণ ভট্টাচাঙ্যের নাম চিবস্মরণীধ হইবার রাবী কবিতে পাবে। 

বঙ্গীষ-সাহিত্য-পরিষ২ কোন দিনই গুণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন 

কবিতে ভ্রট করেন নাই । ১৩১৮ সালে কঞ্চকমলকে “বিশিউ সদস্য” 

সিবাচন করিরা পরিষৎ কন্তখ্য পান করেন । এই গদ গ্রহণে সম্মতি 

জ্ঞাপন করিয়া বঙ্গীর-সাহিতা-পাইযঘকে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, 

নিয়ে তাহাব প্রতিলিপি দেওয়া হইল £-- ৃ 

ঘসাছিতর্তল্ণযাখ তত সনঞ্গাদক 
মহযান্দাএ সাপে 

'এষহ্ানখারে 
১৩7র১ €্ ৯০ বাকি) 

টিটি ক্র আযান: 
৮্ব্চভা একা গার পর্ন 
০ 

মেল 

হেংরতা অর এ 
ঞবারিবিতি রে 

শা এন বি 

পি রর 
০১০১০ 

নি হহ্ুলা ব্রাত্য পহযেনে 



কুষ্ণকমল ভঙটাচার্ধ্য 

আকা ভাসা ভারা ্গাতে7 

যানি ৫কেখলা লামমাকি 

সহ গহন 1 গ্াহতহ্য 

লেখার দের সপে, 



ব্রামকমল ভট্টাচার্য্য 
১৮৩৪ -১৮৬০ 

রামকমল ভট্টাচার্য আচাধ্য কৃষ্ককমলের জোযষ্ঠ ভ্রাতা । রামকমঙ্গের 

মৃত্যুর পর, ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকমল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার “ৰেকন' পুস্তকের খ্বিতীয় 
সংস্করণ প্রকাশ করেন; ইহার গোড়ায় “রামকমলেৰ জী/বনবৃত্ত” নামে যে অংশটি 
আছে তাহ! কৃষ্ণকমলেরই রচন1। এই জীবনবৃণ্ত নিস্নে মুদ্রিত হইল ; পাদটাকার 
মন্তব্যগুলি আমার ।--্রীব্রজেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 

লামক্ষমলেনল্স জীবনত্বৃতত 
এই গ্রন্থের অঙ্গবাদের সহিত ধাহার নামের সংশ্রব আছে, সেই 

রামকমল ভট্টাচাধ্য একজন.অসাধারণ লোক ছিলেন। যদিও অকালে 
কালগ্রাসে পতিত হুওযাতে তাহার তেমন কোন মহৎ বীর্ঠি অনুষ্ঠান 
করিবার অবলর হয় নাই, তথাপি তাহার সহিত থে সকল ব্যক্তির বিশেষ 
পরিচয় ছিল, সকলেই মুক্তকণ্ে স্বীকার করিরা! থাকেন যে, তাদৃশ 
ধা-শক্তি-সম্পন্ গুপবান্ পুক্ুষ দীর্ঘজীবী না হওয়াতে হতভাগ্য বাঙ্গাল! 



৩৮ বামকমল ভগ্রাচারধা 

দেশের বিশেষ অনিষ্ট হষয়াছে । এ নিমিত্ত তীয় জীবনবত্ত পাঠ 

করিতে গোকের অভিক্চচি হইনেও হইতে পারে, ইহা আলোচন। পুর্দক 

নিম্নলিখিত সন্দর্ত স্কলিত ও ম'যোদ্দিত হইতেছে । 

১২৪৯ শালের ১৬ই চৈত্র কপিকাতা শহরের সিম্লিয়া পল্লীর 
অস্তঃপাতী থালিএবাগান নামক স্থীনে রাঁম্কমলেৰ জন্ম হয়। তাহার 

পিতার নাম রাদজম এর্কালক্ষার । ইনি জাতিতে বারেক শ্রেণী ব্রাহ্মণ 
ছিলেন, এবং বরেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত ও গৌড় দেশের ভূতগ্থরর্ব গ্বাজধানী 
মালদহ নগরের অধিবাসী ছিলেন । কলিকাতা স্প্রসিদ্ধ রাধাক্ক। 

বসাকের বিমাতাব যত্তািশয়ে বামজগ়ের পিত! পিয়া পু সম্তে 

কালকাভাবাসী হয়েন। এ বনাক গোষ্টা হইচই একটি বাস্বাটী, 

এফ বিগ্রহ ঠাকুর এবং মাসিক কিঞ্চিৎ বৃত্তির বিধান করা হয়, রামজস্সের 

পিতা 'এবং তদীয় পরলোকের পর বাষগয় শিলে, উভয়েই সেই বুপ্ধি 

উপলক্ষ করিঘা সংসাবষাত্রা নির্বাহ করিরাছিলেন । বাঁমজয় ত্রাঙ্গণ- 

পণ্ডিতের ব্যবসায়ী ছিলেন; সংস্কৃত শান্ে ভাই বিশেষ ব্যুত্পত্তিও 
ছিল, বিশেষতঃ ভাগবত গুণাণ নামক ছু্হ হখবগাহ পুরাণ গ্রন্থের বসজ্ঞ 

বলিয়া তাহার কিঞ%িৎ প্রতিঠাও ছিনল। কিন্ছ এতদ্দেশীয় অধ্যাপক- 

মণ্ডলী মধ্যে তাহার নামের সেক্গপ প্রভা একান হয় নাই । তিনি 

ক্বভাবত নিব্বিরোধী ও বিজনবাসপ্রিয় লোক ছিন্ন, পাচ জনের 
প্রশংসা লাভার্থ তাহার “তমন ছুর্দম তথ্য ছিল না, এই বলিয়াই 

হউক) অথবা সংসারধাত্রা নির্বাহার্থ বিশেষ ভাবনা চিন্জরী ছিল না, - 

সুতরাং ব্রাঙ্ছণ পণ্ডিতদিগের একমাত্র উপজীব্য ও অদ্দিতীয়ু কীঠিমার্গ 

ঘে সভাতে বিচার আচার করা, তদ্বিষয়ে তাহার চেষ্টা বা আগ্রহের উদয় 

হইত না, এ কারণেই হউক? রামজয় একপ্রকার অপ্রকাশ ভাবেই 

কাঁলযাপন করিয়া গিয়াছেন 1! তিনি পুজের শৈশবদশাতেই এতবেমীয় 



রাষকমলের জবনলত্ ৩৪৯ 

বীতি অন্সারে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধায়ন করাঁন। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রেমের 
মধোই উল্লিখিত কঠিন ব্যাকধণ সমগ্র, অমরুকোষ অভিধান, এবং 
ভর্টিকাব্য ও শ্রীমদ্ভাগবত পুপাঁণের কিয়দংশ পাঠ সার হইলে 

বামকঘলের পিতিবিয়োগ হয়, তত্কালে বামজয়ের এক কণ্ঠা ও 

কামকমল বাতীত আর এক পু বর্তমাণ থাকে । তন্মধ্যে বামকমল 

ভগিনী অপেক্ষা বয়সে হোট এবং সহোদর অপেক্ষা বড় ছিলেন। 

এই রূপে অল্পবয়সে অনাথ ও অভিভাবক শূন্য হইয়া রামকমলের 
জীবনবর্থর কোন অংশে অন্ধথাক্ঠুত হইল ন।। তিনি, অবিলম্বে 

কণিকাতাস্থ সংস্কত কালেজের সাহিত্য শ্রেণীতে ভর্তি হইলেন। নেই 

অবধি এপ প্রগাঢ় অভিযোগ, অক্রি্ অধ্যবসান্ ৪ ছুর্দিম উদ্ভম সহকাবে 

সংস্কত শাস্থের ভিন্ন ভিন্ন শাখা ও ইংবেজীর অন্তঃপাতী বিপ্তর বিচ্ভার 
প্রতি মনোযোগ প্রদান করিঘ়্াছিলেন যে, তেইশ চব্বিশ বৎসর বয়সের 
মধ্যে তাব পরিচিত ব্যকির হৃদষে বিস্ময় ও ৮৭২কারর উদয়. করিয়া 

ছিলেন। তিনি তাবৎ পরীক্ণীতে স্বমকশ্ অশেষ সহাধ্যারীর উপর 
প্রাধান্থ লাভ ককন্িঘ্া আসিফাছিলেন এবং কি সাহিত্য, ফি অলঙ্কার, 

কি দর্শন, সন্চল বিষয়েই অসাধারণ এতিপন্তি উপাজ্জন করিয়াছিশেন।* 
এ বিদ্যালয়ের যে যে অধ্যাপকের নিকট তাহার অধ্যয়ন হম, তাহা দগের 
০৯৯০ 

* রাঁমকমল কিরপ কৃতী ছাত্র ছিলেন, তাহার 'এ+টি দৃষ্টান্ত দিতেছি । ১৮৫৪ 

্া্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি দিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিয়! সংস্থৃহ কগেঞ্জের ছাত্রদের মধো 

লীর্ষহান অধিকার করিয়া মালিক ২*২ টাকা বৃত্তি লত করেন । তিশি পরীক্ষায় মোট 
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৪০ বামকগল ভট্টাচার্য 

প্রত্যেকেই তাহার নামে গদণদ হইতেন এবং অনস্তরাগত ছাত্রবর্গকে 

তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শান্বচ্চা বিষয়ক সমুন্রতি করিবার উপদেশ 
দিতেন । ফলত ভাদুশ। অন্ুপন বুদ্ধিমান্তার সহিত তাপৃশ অবিচলিত 

অধ্যবসায়ের সহযোগ সংস্কং বিগ্ানযের ইতিহাস মধ্যে কুতাপি দৃষট 
হইবেক মা। তি!হাব বৃদ্ধি কোন বিষয়েই কুষ্টিত হইত ন।, তাহার 

শাস্্রাপাগ কোন শাখ্ের প্রতিই অকুচি ধারণ কথিত না। কি 

স্থনলিত কালিদাস, কি সুনিপুণ বসগঙ্গাধরকর্ত। জগন্নাথ, কি সুগভীর 

. ্ঘুনাথ শিরোমণি তিনি সকলের প্রতিই প্রণাচ গ্রীতিভাবে পরিপূর্ণ 

ছিলেন। কোন রূপ বমণীয়তা তাচার সঙ্গদরতার নিকট অনাদৃত্ত 
হইত না, কোন ন্গপ বুদ্ধিচাতৃবীই জাহান ভাঁবগ্র/হিতার নিকট হেয় 

হইত নাঁ। তাহার শাগ্্চচোর এই এক চমৎকান গুণ ছিল যে, যাহ! 

অধ্যয়ন কনিতে প্রবৃত্ত হতেন, চুডান্থ না কপিয়। ছাড়িতেন না; 

পল্পবগ্রাহিতা তাহার স্বভাবেস নিতীন্ত বৃহিভভূত্ত ছিণ। তিনি যখন 

অলঙ্কার পড়িতে আরম্ভ করেন, চলিত স।তিতাদর্পণ ও কাব্যপ্রকাশ 

মাত্র পাঠে তুখ্ি লাভ করেন নাই, র্নগলাধর চিত্রমীমাংস। প্রভাতি 

আরও অনেক গ্রন্থের আলোচনা করিছ। এ শানে একূপ প্রবীণতা লাভ 

করিলেন বে, তাহার অধাপককেও স্বীকার বনিতে হইয়াছিল যে, 

শিক্ষকের অপেক্ষা ছাত্রের বহুদশিত। বলবন্তর। শেষাশেষি যখন ভিনি 

দর্শন পড়িতেন, তখন আর সহাপ্যাযী কেহ ছিল না: তিনি একাকী 

অধ্যয়ন করিতেন এবং গ্রৃতি বসন পরীক্ষা সময় শুদ্ধ তাহারই নিমিত্ত 

এক এক খানি প্রশ্নের রচনা হইত । 

এই দূপে সংস্কৃত শাস্ত সনাপনের পর তিনি এ বিদ্যালয়ে ইংরেজী 

চচ্চায় মনোনিবেশ করেন । এ বিষয়েও অল্পকাল মধ্যে এরূপ ভূয়লী 
ঈন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ বচনাপারিপাট্য ও ভাবগ্রাহিভাঁ 



ধামকমলের জীবনবুত্র ৪১ 

উপাঞ্জন কবিযাছিলেন, যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বিধ্যাতকীত্তি তদীঘ্ঘ শিক্ষকেরা. 

পর্যান্ত আরজ ও আশ্চর্যযাথিভ হইয়াছিলেন।* এই সন্ধর্ডের প্রণেতা 

তাহাদের এক জনের মুখে শ্বকর্পে শুনিয়াছেন যে, সময়ে সময়ে বামকম্ল 

ইৎনেজী র5না বিষয়ে একপ বিশিষ্ট নৈপুণ্যের চিহ্ন প্রদর্শন করিতেন ষে, 

তাহার শিক্ষক নিজেও সে স্থলে সেব্ধপ নৈপুণ্য জুটাইতে পাবিতেন 
কি ন। সন্দেত। সেযাহা হউক ইণরেজ অধ্যয়ন সম্পূর্ণপে সাঙ্গ ন। 

হইতে হইতেই এক বিষম প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়। তাহ!ব এ 

অবসান করিল, | 

তাহানু চক্ষু ভাবত নিস্তেজ ছিশ তাহাতে বক্কাল রাত্রিজাগরণ 

এবং সংস্কৃত গাপ্মবিষয়ক স্থগভীর চিন্তা দ্বান্। তাহা? মন্ত্িফের কিকিত 
'পকার জন্মির। বোধ হয় তস্হুকাবে নেখঙ্গোতি আবো তুর্বল হই! 

যায়। পবিশেষে সেই রোগ এত দূর 'প্রবল হইয়া উঠে যে, ইংরেজী 

১৮৫৬ শালে তাহাকে অধ্/য়নে ভঙ্গ দিম। বাশুপরিবন্তেঞ নিনিত্ত 

* কলিকত1 গবর্ৈন্ট সংস্কৃত কলেল হইতে ২৪ জুলাই ১৮৫৭ তাঁরিপে পামকমলকে 

ঘে এশংণ।পত্র দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে প্রকাশ) তিনি ১৭ বৎসর সংস্কৃত কলেজে 
ব্যাকরণ, সাচিত), অলঙ্কার, স্বৃতি ও হার রাতিমত অধ্যয়ন করিয়ারিলেন, ইংরেজী 
ভাষা ও সাহিভো তাহার বিশেষ জ্ঞান জান্সয়াছিন এবং তিনি ৬ বধ্পস্ সিনিতর 

বৃত্বিধারী ছাত্র ছিলেন। পু 

গণিতশান্ত্রে রামকমলের রীতিমত অধিকার ছিল। তিনি প্রসন্নকূমার সর্ববাধিকাগীকে 

“পাঁটাগণিত' রচনায় যথেই সাহাধ্য পপিক্লাছিলেন। এই 'প।টাণিহ প্রকাশিত হর 

১৮৫৬ খ্রীষ্টান্দের এশ্রিল মাসে; ইহার বিজ্ঞাপনে রামকমল সম্ব-খ এই বংশটুকু 

আছে £র১না সমাপ্ত হইলে সংস্কচ কালেছের ইউরেপীঙ্গ গণখিতশানদর অধ্যাপক 

শ্রীযুক্ত বাবু ভীনাথ দাস ও সংস্কৃত কালেজের এক্ষণক্ীর সব্বপ্রধান ছাত্র গু র।মক মল 

ভ্টাচাধা, ইহারা উত্তরে পরিশ্রম স্বীকার করিয়। গ্রস্থথানি ছাঁরদিগের পাঠোপবেঠি 

হইল কি না বিবেচদ। ক।রক্) দেখিবার নিমিগ্ড আদে]াপান্ত পাঠ করিয়াছেন |” 



৪২ বাঁমকমল ভট্টাচার্য 

পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিতে হইল । তথায় অল্পকাদ থাকিয়া তাহার 

রোগের হাম লা হইব। বরং বুদ্ধি হইল, তিনি প্রত্াাগমন পুর্বক 

নৈগ্ভকশাপলন্মত চিকিৎসা দ্বারা পুনব্বাব যতকিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য লাভ 

করিয়াছিলেন । কিন্তু প্রিনৎ অধাষনাদি করিনা সামর্থ্য গার 
প্রত্যাগমন করে নাই । তিনি বলিতেন সে, ভাহার বাদচক্ষক পবোভাগে 

রজব রেখাকৃতহ ক্ষ এক পতিমুদ্ি নিরন্বর ঠববাদ করে। ইহাই 
তদীদ চদা গাগের এলাধারণ ধ্ন্ধকপ ছিল । তহ্য তাত কিনি ইংরেজীতে 

যাহাকে “তন্ব মুগ” কহে, সেতো কোগের কোগী জিতনন) অর্থীজ গুবের ব্স্ত 

দেখি পাপতেন না. কিকিতবে লোকজ শতে শারিতেন না) 

ইহার ৯৮ খাবার অনীর্ণ, শিষ্ঃপীড়।, মাকন্সিক আবদাদ এ দৌব্বলোর 
লহযে।গ ছিল এবং মৃত্যুর অবন্থকাল পৃধেব অশোতোছণবও কিঞিত সঙ্গার 

হইশ্রাহিপ ! এই সকল বিবিধ ব্যান্গি ছঃপা আনাস হইয়া তাহাকে 
অগতাা, 'এবং যাৰ পন নাই অনিস্ফার সহিত, ছুধিবাৰ জ্ঞানশালনাকে 
৬ত রাখিতে হইধাছিল। কিছু সংসার নিবাত [ব্যয়ে কিছু কিছু 

'অপ্রতূন হইয়া উঠাতে তিনি ইহ ১৮৫৭ স্ব কনিকাতা নম্মাল ইখ্চুলের 

গ্রপান [শিক্ষকতা পদ্দ গ্রহণ কিতে বাদ হন। 

তিনি তিন বত্সর এ পদের কাক নির্লাহ করেধাছিলেন । এই 

অবসরে যদি নেব রোগ নুদ্ধি শঙ্কাতে তাহংকে বই বাকুপিত থাকিতে 

হইত, দীপালো্ে অপ্যযুন একেবাবে রাহভ করিস1ছিলেন এবং দিবা 
ভাগে বিশেষ ঘটা কবিষ। পড়িতে তাহার সাহম কুলাইত না, তথাপি 

ইংরেজী ভাষার সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলন হইতে বিরত হযেন 
নাই। তাহার বাহা কিছু এ৮না বন্রমান মাছে, এই কর বৎসরের মধ্যেই 

কস, যমতত সমাপা কতা হয়! তন্মধ্যে তত্প্রণীত গ্যাসিতি গ্রন্থ সর্ববাণ্থে 
উয়েখযোগয । ভিনি নিজে আপনার জ্যামিতিকে এক বিশিষ্ট গণপনার 



বামকমলের জীবনবৃত্ত ৪৩ 

কাণ্ড বলিয়া জ্ঞান করিতেন, অত'এব ইহার কিঞ%িৎ আচ্পৃর্িক বিবরণ 
লেখা কর্তব্য বোধ হইতেছে । 

যৎ্কালে তাহার নেঞরোগ দেখ! দিয়া শাস্চচ্চায় 'এক প্রকার 

জলাঞজলি দেওয়া তীশার পক্ষে অপপিহাধ্য কণিয়া তুলে, সেই সময়ে 

সময়বিনোদনের নিমিত্ত তিনি জ্যামিতি বিখবক চিন্তাত্ে মনঃসংযোগ 
করিতেন | উংবেজ্জী জ্যামিতির সহিত পিস হবার অত্যল্প কাল 
পরেই তাহান্ মনে এই এক পহক্গাণের উদয় ৬ যে, ই শান্ের প্রচলিত 

'ন্চশীপন প্রণালী সমাক যুক্তিসিক্দ নে । ছুই স্হস্্ বহর পূর্বে প্রণীত 

ইডক্রিড. নাঁঘক গ্রস্থকর্তীর সংগ্রহরস্থকে জ্যামিতির পাঠ্যপুস্তক ্ব্ধপ 
কপির! বাগাতে পিস্তর বু সময় বব হয়ত অনেক অন্্শ্থাক বিষয়ে 

পঞ্ডআম করিতে হর, আবশ্যব |ল্যযের [শঙ্ষাপক্ষে ঘিনেক প্ুরাতিন 

অমনোনুম ও জটিল ঘীতির অস্ঠসরণ দ্বাধ। শিপর্ণ বুদ্ধিকে ক্লেশিত কবা 
হয, ইত্যাকার এক চিনা! আহার হদনে কিঞিজ কিঞিৎ প্রকাশ 
পাইয়াছিল। পন্সে শপ্যয়ন হইতে একাভ্িক অবসর '্রহণ করিবার পর 
দেই চিন্তা ক্লেমে বিকাশপ্রাপ্ধ ও শাখাপলবে বিস্তারিত হয়! তাহাকে 

জ্যামিতি বিষয়ে এক নৃতন সংগ্রচগ্ন্ধ পশগ্ন কাপতে প্রবনিত করিল । 
এই গ্রস্থের ৭6৭1 বিষয়ে তান নিক্স লিণিত কষেকটী মূলত? প্রতি 
দৃষ্টি বাখিয়াছিলেন ; যথা, ভ্রিকোণমিতি শ্োতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞানশাপ্ 
অধ্যরন করিবার পারকতা উৎপা্শ ব্যতীত জ্যামিতির অন্ত কোন 

উপযোগিতা নাই, জ্যামিভিকে অন্য কোন উদ্দেশে অগ্থুশীলন কণা! 
বৃথা সময়ক্গয খাত্র, সেই অন্থশীলন ঘাবুা যাঁদও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালন! 

জনিত কিঞ্চিৎ প্রথরতা জক্মিলেও জন্মিভে পারে, কিন্ত সে প্রপরতা 
সর্ধবসং গ্রাহিণী নহে, অর্থাৎ জ্যামিতি বাতীত আব কুত্রাপি সে গ্রথরতাব 
কাজ দর্শে না, বুদ্ধির ঈদৃশ প্রথরতা সাধনের উদ্দেশে অনন্থকণ্মী হইয়া 
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জ্যামিতি চট্চা করা বা অধিক দিন উহাতে বার করা যুক্তিযুন্ত নহে 

কারণ প্রাচীনকালের অনেক পাদ্থ বৃদ্ধিপরিচালনা বিষরে জ্যামিতির মত 

কিছ্বা ততোহধিক উপদোনগী হইলে৪, শ্ুকৃতর ও শ্রাব্ক তব ব্ষিয় 

বিশেষের সহিত সে সকনের সংশৰ নাই বলিষা, পরনে উপেশিত হইয়া 

আসিয়াছে, যথ| প্রাচীন উপনিষদ শান, আচান তর্কশাপ্ ও বেদ 

ইতঠাদি। এই মতের পরন্ঞ্র হইস্া পাঁসকমত ইউক্লিড, প্রণীত 

ষড়ধাযীকে গ্রটপঞ্চাণেক হত্র স্ব্ধপে পরিণত করিলেন এবং ইউক্লিডের 

প্রণালী ও ইউক্ষিডের ব্যবস্থ। অনেক অংশে পরিত্যাগ পূর্বক নৃতন 

সজ্জা জ্যামিউিকে সজ্জিত কঙ্িলেন, ইউপক্িডের উপপাদনপদ্ধতিও 

আনেক স্থলে পরিলগুত হইল এবং তপরি্বিন্তে কোথাও ম্বচিত্, কোথাও 

বা অন্তান্ঠ দ্যামিতি বেওার উদ্ভাবিত পদ্ধতি ম্গিবেশিত হইল । 

জাাখিতিৰ গচনা বিষষে তাহার বিপুল ভাবন। ব্যয় হইয়া (ছল, 

স্থৃতরাঃ তিনি বে ইহার প্রতি বিশেষ আস্থা পরিগ্রহ করিবেন, তাহ! 

বিচিত্র নহে। প্রণয়নের পর ছু চারি জন গ্ুবিচর্ষণ ব্যক্তিকে দেখান 

হয়, কেহ বা তাহার কতকাঁধ্যতা স্বীকার কনিয়াছেন, কেহ ব কহিয়াছেন 

যে, 'এতদ্বারা বিশেষ কিছু উপকার দখিবেক না) কিন্তু বামকমল 

লোককে যেব্ধপে জ্যামিতি শিখাইতে উদ্ধত হইয়া ছিলেন, ইউরোপের 

ছুএক জন অসাধারণ খীশক্তি সম্পন্ন গণিতশার বিশারদ দর্শনকবের 

বচনভঙ্গী পর্যালোচনা করিলে তাহাদিগেবও তাহা অনুমোদিত বাপিয়া 

বোধ হয়। বিশেষতঃ সুপ্রপিদ্ধ করাশি দর্শনকাৰ অগস্ট কড্ট্ স্বপ্রণীত 

"ঞবরাজনীতি” নামক গ্রন্থে যে স্থলে “শিক্ষাপদ্ধতির পুনঃ সংস্কার” 

বিষয়ে লিখিতে বসিয়াছেন, নিবিষ্টচিত্রে সেই স্থান পাঠ করিয়া দেখিলে 

বোধ হইবেক যে, বামকমলের জ্যামিতির মত গ্রন্থকে তিনি বিশেষ 

সমাদর করিলেও করিতে পারিতেন। যাহা হউক, শিক্ষাপদ্ধাতির পুলঃ 
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স্কাব ব্ষিয়ে কঙ্ট যে সক অভিমত ব্যক্ত করিয়া! গিয়াছেন, সে 

সকল যখন ইমোলোগীর পরণ্ডিতমগুলী মধ্যে বিশ্বলনীনরূপে পবিগৃহীত 

ইউতেছে ন।, তখন তাহা দোহাই দিয়া রাঁষকমলের জ্যামিতির পার 

পাইব'ণ যো নাউ । অতএব এই গ্রন্থেব গুণাগুণ এখন অসাব্যস্তই 

থাঁকিতেছে 1* 

বেকুদপ সন্দর্ভ বীমকমণের দ্বিতীদ্ধ গ্রন্থ ৭ নর্ম্যাল স্কুলের 

হাত্রবর্গকে লিগঈণ। দিবার নিমিন্ত তিনি ধেকনের কয়েকটী সন্দর্ভ 
বছিয়। অনুবাদ বনেন। অগ্যাপি৪ সেই দলভৃক্ ব্যক্তিরাই ইহার 
প্রধান গ্রাহক | গ্রন্থকার নিজে ইহার বিশেষ গৌনব করিতেন না 

তিনি স্বয় ইহা বুদ্রিত করিতে চাহিতেন না। মনেই অমুদ্রিত অবস্থায় 

* রামকমলেৰ মুড্াৰ পন্জ তাহার জ্যামিতি গ্রন্থ পুস্তকাকীরে প্রকাশিত হইয়াছিল। 

পুদ্তকথানির আখ্যাপরে এইক্প ৮ 

চ151)5805 01 4700110৮035 িলাটএাটিন] 0002, 

10195051520 20 1115 0921৮5৮1017 20510211500 705179186000, 

জ্যামিতি । বামকমল ভারা প্রণীত । 07151 2 শা) চ155115005 

7548 1862. [পৃ ৪৭4৩২ নাহ ক সখ] 

+ রামকমলের “বেকন অর্থাৎ তদ'য় কতিপয় সনর্ভ' ১৮৬১ খ্রষ্টাবে প্রকাশিত হয় । 

রচনার নিদর্শন-ম্বাপ 'বেকন' হইতে কিঞিৎ উদ্ধত করিতেছি 2-- 

অনেকে উচ্চ পদ কামনা করেন কিন্তু উচ্চ পদে এগখ বিস্তর ॥ উচচ- 

পপাকড ব্যক্তিকে পরের মন রক্ষা! ও মানের ভযমের নিমিত্ত সর্বদাই উদ্ধিগ্ু ও 

খিদামান থাকিতে হুর, শরীর সময় ও কণ্ম কোন বিষয়ে শ্বাতস্ত্য থাকে না, 

কাধ)চিও। ছ্বারা শ্বাস্থাক্ষয় হয় এবং ইচ্ছানুযাপ কম্মে ময় ছেপ করিধার ধে। 

থাকে না। অন্টের উপর প্রভৃতীর শিষিত্ত আপনার উপর প্রভুতা খোয়ান এক 
প্রকার মূট়ের কশ্ম। কোন পদে গধিরোহণ করাও সহজ নহে, তেজশী বা 
নিতাত্ত ধাশ্মিকের কণ্ম নয়। পদ-প্রার্থীরা কত কষ্টের পর কষ্ট তরে পড়ে এবং 
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বাঙ্গাল! ভাষাঁন ধুরদ্ধর ছু 'এক ব্যক্তির নিকট পরীক্ষিত হইবার পৰ 
তাহাদিগের এই খায় হইযাছিল ষে, এরূপ নৃঅন প্রকাবের বাঙ্গালা 
লোকের মনোরম হইরার বিষ নাই । বাস্তবিক বাঙ্গালাতে এখন 

যে ছই প্রচারের বঃন! প্রচার আছে, অর্থাৎ আদ্যোপান্ত সংস্কৃত কথা, 

কেযা৫্লিও ঙ্দেক সাস্কুত, এই আক প্রকার বীতি 5 আব শ্বদদ চনিত 

কথার ব্যশহাপ করিরা বার্ধাল। লেখ! ক শুবা, জপ যে এক মত আছে। 

এই ছুই প্রকার বীতির কোন বীতিই বেকনদে অনুষ্থত হম নাই । 

গ্রন্থকার, অতি ছুৰহ ও সাঙগ্বর পর্ুত শরখেব গ্রহোশ কবিবাধ পরক্ষণেই 

গৃহ সরল ও অতি মাপাণণ লাঙ্গাদ। শন্দ সন অকুতো ভয়ে প্র্নোগ 

কণিথাছেন, ঘো ঘটা করিনা শাখীয় পদাবলী ডট! বিস্তারিত কলিবার 
সপে সঙ্গেই তিনি মতি অর্ধাচীন ও প্রাক হ শন্দবিন্যাশ করিতে অশুমাত্র 
সঙ্কুচিত হযেন নাই । ইহাই বেকনেশ হুম্পষ্ট লক্ষ্য অপাবারণ ধর্ম । 
বাঙ্গালার জবিষাতে এইস্ধপ রীতি বজান হঠথ| উঠিবেক কি না এক্ষণে 
তাহা নিরূপণ কর্থা ভাব । তবে পা? দুই তিন ভাষ। আলোচনা পূর্বক 

ক, 

কহ অবম।:ণর পর মানের মুখ দোঁখিছে পায়। উচ্চপদাস় ব্যক্তির একবার 

মাত একটি মহৎ কল্প করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে হয় প।, উত্তবোত্তুর অবদ।ন পবষ্পর1 

দ্বারা লোককে চমংকৃত রাখিবার চেষ্টা পাইতে হর) একটা প্রমাদ ব) শ্বালিত 

হইলে তাহাই দেশের লৌকের চোপ, পড়ে এবং তাহারা তিল প্রমাণ দোষকে 

তাল প্রম!ণ করিয়া তুলে। উন্নত পদ 'অনুবীক্ষণ স্বরূপ, উচ্বাতে অধুমাত্র দোষ 

ব1 গুণ বড় দ্রেখাপ। ঝটিতি পরিত্যাগ করাও লহঙ্ নয়, উচিত বোধ হইলেও 
পরিতাগ করিতে ইচ্ছ। হয় ন1 এবং ইচ্ছ| হইলেও লৌভ স্বরণ কর হাঁ না। 
বিশেষত যাহার! লোকের নিকট কিছু দিন মান সগ্রমে কাটাইয়ছে, তাহার! 
অপ্রকাহয দুখে থাকিতে ভালবাসে না) সকলে বড় পদ স্পৃহনীয় এবং ধছ 

লে।কছিগিকে হুখী মনে করে বটে কিক বান্তবিক তাহাদিখের সুখের লেশ 

যা নাই। £। 
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ভাষার শ্রীবুদ্ধি ও শ্রীত্রংশ সম্পর্কীয় সক্ষল লক্ষণের পরিচয় পাইয়াছেন, 

তাহার। কহেন, ষে যদি বাঙ্গাল! কখন বলবৎ হইয়। উঠে, ঘদি ইংরেজী 

প্রতাপে ইহাকে অকালম্বত্যু আসিগা না ধরে, তাক] হইলে সংস্কৃত 

ভাষার অত চাটুকার এবং আলল বাঙ্গালাবু প্রতি অত বিমুখ হইলে 

চলিবেক না । যাহা হউক, বেকনেন বচন! বাঙ্গালা পাঠকদিগের 

দম গ্রাহিণী হঈঘাছে কি না, তা তাহারাই জানেন । তবে এই মাত্র 

বলা যাইতে পাবে যে, মাইকেল মধুন অমিক্রাঙ্গন ছুন্দেন্ন মতি বেকনেৰ 

বচনারও ছু এক জন ছুদান্ত ও বিঙ্গাভীদ পঞ্ষপাজী বিদ্বামান আছেন | 

বামকমলের তৃভীষ গ্রন্থ অসমাঞ্ধ অবস্থায় রত্য়াছে। স্প্রসিদ্ধ 

ইতলগুয় দর্শনকার জন ইস্টুয়্ট মিল্ প্রথা খাদ দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ দৃষ্টে 

তিনি বার্ধালাতে এক হাবশাক্স রঢনাম় প্রবুন্ত হয়েন। ইভাকে তিনি 

“আম্বীশিকী” নাম দিয়া গিগাজেন । ইহার কত পূ্ই বা মিলের গ্রন্থ 

মূলক, কত দূরই বা তাহার নিজ কপোল কল্পিত, তাহ। শির কশ্রিযা বল! 

যায় না, কাপণ অগ্লপি এই হশডলিখিত গ্রন্থের পার্স বা মুদ্রাকরণে কেহ 

ধুতসংকল্প হয়েন নাই । কিন্তু এই গ্রন্থথানি খসমান্ত ধাকাতে যার পক 

নাই আক্ষেপ ও পরীতাপেব বিষন্ন হইয়া মাছে । ইংরেজী ও সংস্কৃত 
এই ছুই প্রকার দর্শনশান্থ্ে তেমন ব্যুৎ্পন্ন আর এক জন লোক জন্মগ্রহণ 
কর। ক্রমেই হুর্থট হইতেছে । সংস্কিত দশনশাপ যেরূপ ছুবহ ব্যাপার, 

অনন্থমন! হইগ। গুরূপদেশ সহকাবে তিন চারি বসব কাল উহার তি 
বিনিধোগ না করিলে প্রকতক্পে উহাকে সর়ত্ত কর। ছুঃনাধ্য। কিন্ত 

ইংরেজী শিখিবার পর সেই বিষয়ে প্রবুন্ত হইত্ডে পারে, এরূপ অধ্যবসায় 

বাঙ্গালির সম্ভবে না, ফলতঃ উহ! এক গ্রকার ছুংসাহনিক কাধ্য বলিলেও 

বল! যায়। যখন ইউরোপের প্রধান প্রধান সংস্কতবেত্তারা পর্যাস্ত সংস্কৃত 
তকশান্র সম্পকী় গ্রন্থ সমূহের নিকট স্তব্ধ হইয়। যান, তখন অর্থকরী 
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বিগ্ভায় বাইশ তেইশ বৎসর বয়স পধ্যত্ত ক্ষয় করিয়! সেই নীরস সংস্ষত 

দর্শন শাস্বে মনোনিবেশ করিতে পাবে, ঈদৃশ শাঙ্জান্থরাগী ব্যক্তি অগ্যাপি 

এতদ্দেশে হয় নাই । তাহার প্রধান কারণ এই যে, ইংরেক্সীতে সহন্গ 

সহজ ভাষায সকল বিষয় পড়িবার অভ্যাস হইলে কঠিন ভাষা বুঝিবাএ 

সামর্থ্য অনেক হাস হয়, স্থ তরাং যাহা বুঝিতে ক্লেশ বোঁধি হয়, তাহা! অসার 

অকিঞ্চিংকর ও বুখাবাগ্জালময় বলিয়া অনাদর জন্মে, এইক্পে ইংবেজী 

অধ্যেতারা দূর হইতে সংস্কভ দর্শনশাপ্বকে দ্ডবৎ করিতে নিতান্তই 

বাধ্য হইবেন । রামকমলের পক্ষে সে সংকট ৫দববশাৎ অপনীত 

হইয়াছিল । [তিনি অণে সংস্কৃত দর্শনশাস্মের প্রকত আন্বাদ গ্রহণ করিযা, 

পরে ইংবেজী দর্শনের অধ্যয়নে প্রবুত্ত হইয়াডিলেন । ভাষার লাঁলিত্য * 

বিষয়ে সংস্কৃত ও ইংরেজী দর্শনেন যে ন্ব্গমর্ত্য প্রভেদ, তন্বারা তাহার 

পাঠলালম। আবে] ,উন্ভেজিতই হইয়াছিল । প্ঘটজাবচ্জেদক” “সাধ্যাভান 

ব্যাপকীত্তৃত” প্রভৃতি কর্ণকঠোন বর্ধর পরিভাষা পমস্ত এক বার থখিনি 
গলাধঃকরণ কত্ষিরাছিলেন, হিউমের স্মধুত্স পদবিন্যাপ ৪ জন্ ইস্টুমার্ট 
মিলের উদ্ধার সরল ও পরিক্ষান ঝচনার অন্থশীলন করিবাব সময় তাহার 

এক প্রকার নিরপম আমোদ বোধ হা থাকিবেক । এ কারণে তিনি 

অচিরাৎ ইংরেজী দর্শনের এরূপ মন্খবশ্রাহী হইয়াছিলেন যে, শেবাশেষি 

অগস্ট কঙট ও মিলে সম্প্রদায়কে গুরুপেবের স্টায় ভক্তি করিতেন । 

পূর্ধ্বদেশীয় ও পশ্চিমদেশীয় এই উভয়বিধ দর্শন শাত্স আর কখন এক্প 

পরিপাটী রূপে একাধারে বর্তে নাই, অতএব তাণ্শ লোকের চিস্তাশক্তি 

দ্বারা পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া দর্শনশান্্র যে কিরূপ মুন্তি ধারণ করে, লোকের 

এ কৌতুহল এখন কিছুকালের নিমিত্ত' স্তপ্তিত রাখিতে হইল। সেই 
অমূল্য চমৎকার যোগ রামকমলের চিতার উপরেই ভম্মসাৎ হইয়া 

গিগ্লাছে। 
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উল্লিখিত কয়েক গ্রন্থ ভিন্ন আর যাহ! কিছু তিনি রাখিয়া! গিগ্াছেন, 

তাহা তাদৃশ নির্দেশষোগা নহে । “আীববৃত্ত” বলিয়া অপমাপ্ত কতিপয় 
পৃষ্ঠা পুস্তক, “শিক্ষাপদ্ধতি” নামক একখানি ক্ষুদ্র সন্দর্ভ আর ইংলগ্ডের 

ইতিহাসের* কিয়দংশ এই কয় না করিলেই তত্প্রণীত সকল গ্রন্থের 

উল্লেখ সাঙ্গ হয়। শেষোক্ত দুইখানি খণ্ডগ্রন্থ অগ্াপি হস্তলিখিত অবস্থায় 

বিদ্যমান বাহ্য্াছে 

তিন বৎসর কাল এই সকল ব্যাপারের সমাধানে ব্যস্ত থাকিয়া, 

ইং ১৮৬০ শালের ১১ই জুন তারিখে রামকমল অকন্মাৎ আত্মহতা 

ধার! মানবলীল! সংবরণ করেন ।৭ এই অমগ্তাবিত ব্যাপারের কারণ 

কি, তদ্ধিষয়ে তাহার আস্মীয়বর্গ কেহই কোন হেতু নির্দেশ করিতে 

পাবেন লা । তবে তাহার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সবদ্ধ ছু এক বাক্তির 

প্রমুখাৎ শুনিয়া বোধ হয়. যে, শরীরের রুগাবস্থাই ইহার 'আদিকারণ। 

তিনি এক জন অত্যন্ত তেজীয়ান্ ও মনম্বী পুরুষ ছিলেন। নশ্মাল 

ইস্কুলে যে কাজ কবিতেন, তাহার আয় অতি সামান্য ছিল। বিশেষত 

তাদৃশ বিগ্যাবান্ ব্যক্তির পক্ষে কেবণ বাঙ্গালা পড়াইয়া দিনপাত করা 

* 'ইংলণ্ডের ইতিহাস” ১৮৬১ হ্রীষ্াকে প্রকাশিত হয়! কৃফকমল পরবতী কালে 
শ্তিকথার (পৃ. ২০২) ভ্রমক্রমে বলিরাছেন বে, তিনি নিজে একখান গর ইংলগডের 

ইতিহান” রচন। করেন। 

+ তারিখটি ১১ই জুন না হইয়া! ১১ই জুলাই হইবে । ১৬ তুলাই ১৮৬৯ (সোমবার ) 

তারিখে 'সৌমপ্রকাশ' রামকমলের মৃত্যা-প্রদঙ্গে লেখেন :-- 

“জাময়া অতিশয় শে।কার্ত হইয়া লিখিতেছি, কলিকাতা নর্মাল লে 

তন্বাধারক রামকল ভষ্ট/চার্য গত বুধবারে [১১ ভুলাই! উদ্ষখনে দেহত)গ 

করিয়াছেন 1” 

৪ 
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এক প্রকার শধ্যাকপ্টকের স্বরূপ হইগ্লাছিল। তিনি আপনার পদকে 

ঘোরতর প্রশা করিতেন, উপরিতন কর্তৃপক্ষেরা এ পদের সম্পর্কে ষে সমন্ত 

ব্যবস্থা করিতে যাইতেন, দে সকলের প্রতি তাহার যার পর নাই 

হেযজ্জানের উদয় হইত ।॥ সেই সকল তুচ্ছ আইন জানী করিয়া কালক্ষযু 

করা তাহার মহাপাতকের মত জ্ঞান হইত । এ কারণ কতৃপক্ষের সঙ্গে 

তাহার তাদৃশ বনিবনাও হয় নাই। কর্তপক্ষের সহিত যেরূপ গতিক 

ক্াড়ার়, তাহাতে এ পদ পরিত্যাগ করাই ঠাহার পক্ষে একমাত্র পরাম্শ 

ছিপ। কিন্তু শরীর যেরূপ জীর্ণ লীর্ণ, তাহাতে পদ পরিত্যাগ পূর্বক 

প্কারাস্তরে জীবিকা উপার্জন করিবার চেষ্টা তাহার পক্ষে স্থদূরপরাহত। 

এই সকল ক্লেশকর চিশ্তাসালে বাকুলীতভৃত তইয়াই বোধ হয় তাহার 

বুদ্ধির বিকার ও আশ্মহত/াপথের পথিক হইবার অভিলাবধ সঞ্চার হয়। 

তিনি একবার সেই চেষ্টা করিয়া বিফল প্রমান হয়েন, সেই অবধি তাহাবু 

পরিবারের সকলে তাহাকে চোকে চোকে কাখিয়াছিল। কিন্ত এই 

হুরুদ্ধি একবার সঞ্চার হইলে তদাক্রান্ত ব্যক্তি খসং যদি প্রকৃতিস্থ হন, 
তাহ! ইইলেই আত্মহত্যা ব্যবলায় হইতে তাহাকে নিবৃত্ত পাখা যাগ, 

নচেহ তাহার নিজের মনে সেই সংকল্প নিরন্তর জাগব্ধক হইয়া থাকিলে, 

সাধ্য কি য়ে, কেহ চৌকি দিয়া থামাইতে পারে। স্থতবা* প্রথম চেষ্টার 

এক মাঁস পরেই বামকমল পুনর্ববার চে! কররিয়ু। আপনার ছুরস্ত অভি প্রায় 

পিদ্ধ করিলেন। সগ্ততির মধ্যে তিনি ছুই কন্ত। সন্তান রাখিয়া যান, 
তক্মধো কনিষ্ঠ কন্তাটি তাহার মৃত্যুর তিন চাবি যাস পরে ভূমিষ্ঠ হয়। 

রামকষল দেখিতে দীর্থাককতি, হৃষ্টপুষ্ট, গৌরবর্ণ, স্ত্রী ও গম্ভীরমুত্তি 
ছিলেন। তাহার ললাটদেশে তদীয় বিপুল বুদ্ধিমতার সুস্পষ্ট লক্ষণ 

প্রকাশ পাইত। তাহার মুখের ভঙ্গী অবলোকন কৰিলে জান হইত ষে 

তিনি অত্যন্ত চিন্তা করিয়া থাকেন। অপরিচিত ব্যক্তিরা হঠাৎ দেখিলে 
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ত্বাহাকে বিষ স্বভাব ও নিবানন্দ বোধ কম্সিতেন। কিন্ত তাহার সহিত 

স্থললিত সৌহার্দ সুত্রে ধাহাবা কখন বদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার সহিঙ 

বিশ্রস্তালাপ করিবার অতুল আনন্দ ধাহারা সম্তোগ করিয়াছেন, 

তাহাদিগের অগ্যাঁপি ম্মবণ থাকিবেক যে, তিনি কিরূপ প্রসন্ন প্রফুল্ল 
পরিহালরসিক ও অটহালশহ লোক ছিলেন । তাহার হৃদয় অত্যন্ত 

স্বকুমার ছিল, তিনি আপন পরিবারের সকলের প্রতি এক প্রকাষ অতি 

মু স্নেহ বাসল্যরসে শিরন্তর আর্দ হইথা গাঁকিতেন। সে অংশে কোন 

কিছু ক্ষোভের বিষস উপস্থিত হইলে বড অধীল এ কাতর হউয়া 

পড়িতেন ! তাভার হৃদয়ের এই ক্রকুমান্ভাঙন সান প্রশ'মনীয় 

বলিয়া বোধ তয় নাঁ। সংসারে তিষ্িতে গেলে সময়ে সমগে যেরূপ 

অকুতোভষ অপ্রকম্পায ও বিচলিত মুগ্তি ধারণ করিতে হন, পবেব কথা 

যেক্ধপ হুচ্ছজ্ঞান, ৈবের দৌবাজ্মো যেজপ ভীচ্ছপ্য করিণা চলিতে হত, 
তাহার স্বভাবের মধ্যে তছুপযোগী ধৈধ্যগুণ স্থিল না। তিনি অল্লেই 

ব্যস্ত হইয়া! পরতেন, কি মানসিক কি শাশীরিক কোনধপ মন্তণা 

স্থিরচিত্তে সা করিতে পারিতেন শা, সহন্ছেই কাতরতা প্রদর্শন করিতেন, 
নিতান্ত.নিব্বিরোধী লোকের মত থাকিতে ভাল বা।সতেন, লোকে কি 

ভাবিবে এ বিষয়ে বড় আঁধক চিন্তা করিতেন এবং বোগের যন্ত্রণাকে 

বিঙ্জীতীয় ভঘ করিতেন। তদীয় প্বভাবনি্ঠ এই সকল ধণ্মই পরিণামে 

তাহাপ নিদাক্ণ স্বত্যু ঘটাইয়াছে। [তিনি সংসারের প্রবাহে আস্মলমর্পণ 

করিতে সাহপী না হইয়। ভবিষ্কতের এব্প শয়ালহ ঘোনতন প্রতিষুত্ঠি 
আপন চিত্তপটে অস্কিত করিলেন যে, উহার নিকট নিষ্কৃতি পাইবার 
নিমিত্ত সংসারধাম পরিত্যাগ পধ্যস্ত শ্রেহঃকল্প বলিয়া বোপ হইল । 

এস্কলে 'তাহার পারমাণিক বিশ্বাসের কথাও কিছু উল্লেখ করা 
আবশ্তক। সে বিষয়ে তিনি ঘোরতর নাস্তিক ছিলেন, ঈখর বা পরকাল 



৫২ রামকমল ভটাচার্যা 

কিছুই মানিতেন না, শুদ্ধ একপ নহে, কিন্ধু যাহারা মাপে, নির্ব্বোধ 
অর্বাচীন ও বালি বলিয়া তাহাদিগকে অকাতবে অবজ্ঞা করিতেন । 

যায়শান্ত্রে যাভাকে অব্যস্তাভাব ককে। তিনি ঈশ্বর ও পবলোক বিষয়ে 

সেই সিপ্ধান্ত অভ্রাপ্ত করি পাখিয়াছিদেন | শেযাশেষি তাহার আগম্ট্ 

কও কক উপদিঃ ধশ্ব-প্রথাশীর প্রাত আস্থা অন্মিরাছিল এবং সময়ে 

সময়ে কহিতেন পথ যানব জাতির কিছু শুভাখংস! থাকে, তাহা হইলে 

কডটের উপদেশ হইতেই মেই আশা কদাচিৎ ফলবতী হইবেক |” 

তাহার অনৈসগিক মৃত্যু নিবন্ধন ঝাজশিরমাননারে যখন শবচ্ছেদ 
কবিয়। দেখ। হখ, তথন এই জনরব উঠিয়াছিল যে, ছেদ্কর্তারা তাহার 

মন্তিক্ষের 'অত্যান্চব্য সম্পূর্ণতা অবলোকনে বিশ্মঘান্বিত হইয়া ধন) ধন্য 
করিয়াছিলেন । হারা নাকি কহিয়াছিলেন যে, এরূপ সর্বাঙ্গসম্পূণ 

স্থসজ্জিত চতুরশ্র মস্তিষ্ক এদেশের অতি এর্ন লোকেৰি দৃষ্ট হয়। 
এ কথার তথা হথ্য বিষয়ে এই সন্দঙের প্রণ্যনকর্তী কোনরূপ্ সাক্ষ্য 
দিতে পার নহেন। 



সাহিভা-সাধক-চরিতমাল1--৩ 

সৃতুযুঞ্জয় বিষ্ালঙ্কাঁর 
৯৭৬২ সপ ১৮১৯ 





মৃত্যগয় বিদ্যালক্কার 

শীরছেন্ত্রনাথ বন্দ্যোগাধ্যায় 

হঙ্গীয়-সাহিত্য-পদ্িষত 
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড 

কলিকাতা 



প্রকাশক 

জ্রীরামকমল সিংহ 

বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিহৎ 

প্রথম সংন্যরণ-্্প্রাবণ ১৩৪৭ 

পরিবর্তিত ও পরিব্দ্ধিত সংস্থরপ--শ্রব্ণ ১৩৪৯ 

তৃীয় মুস্্ণ--কাব্বিক ১৩৫, 

মূল) চাবি আন! 

মুক্রাকর--জীসৌরীশ্রনাথ দাস 

শলিরঞ্ন প্রেস, ২৫২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা 

৩০২৬1১৪1১৯৪৩ 



[1] জিকার বাঙালী পাঠকেব মনে ক্ষতই প্রশ্ন উঠিতে পারে, 
বর্তমানে বিস্মৃত এই স্মরণীয় ব্যক্তিটি কে ছিলেন, বাংলা- 

সাহিত্যের সহিত ইতার সম্পর্কই বা কি ছিল এবং অধুনাই ক 
তাহার স্থান কোথায় । আমরা আক্মবিস্বাত অনৈতিহাসিক 

জাতি বলিয়া এ প্রশ্ন উঠ অস্বাভাবিক নয় এবং এই বিস্মৃতির 
জন্য এ যুগের বাঁডালীকে দোষও দেওয়া! যাষ না। কারণ, 

গাজ প্রায় এক শত তেইশ বতসর হইল, মৃত্যপ্রয় বিদ্যালঙ্কারর 

ইক্ধাম হইহতে বিদায় লইয়াছেন, কিন্ত তাহ।র গুণমুগ্ধ ভক্ত- 

সম্প্রদায় তাহার কীন্তিকে চিরস্মরণীয় করিবাপ স্বযোগ পান 

নাই। ইহার ছুইটি কারণ হইতে পারে। এক, ইউরোপের 
নূতন ভাবধারা আসয়া রাঙালী সমাজকে জিক এই সময়ে এমন 
ভাবে আলোড়িত করে যে, ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা সাময়িক 

ভাবে বিলুপ্ত হইয়াছিল । সমাজ যখন সহজ অবস্থায় ফিরিয়া 

আসিল, মৃত্যুঞ্জয় তখন বিস্যৃতপ্রায়। না'তনের পুজারী যীতারা, 

তাহার! নিজেদের জ্ঞান ও শিক্ষারদীক্ষা মত প্রথমট। পুরাতনকে 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নৃতনকেই সর্বপ্রকার গৌরবের আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, এমন কি, তাহারা বাংলা গঞ্চা- 
সাহিত্যের স্থষ্টি-গৌরবও মৃত্যুপ্তয় প্রস্ৃতি ফাহার! সত্যকার 

অধিকারী, তাহাদিগকে না দিয়া পরবস্তীয়দের স্বন্গে চাপাহীতে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । ইহাদের প্রচারের ফলে জনসাধারণের 
মনেও ভুল ধারণার স্যষ্টি হইয়াছিল। দ্বিতীয় কারণ, এবং 



৬ সৃত্যুঞ্ধষ বিদ্যালঙ্কান 

অপেক্ষাকৃত সঙ্গত কারণ এই যে. মৃস্থুঞ্জয় কেবলমাত্র “অভিনব 

যুবক সাহেবজাতে”র নিমিত্ত রচিত পাঠ্য পুস্তকের লেখক, এই 
ধারণাই প্রচলিত থাকাতে সে যুগের প্রধান ব্যক্তিরা তাহ'র 
রচনার সহিত পরিচিত হন্ম নাই । তাহাদের প্রশংসাপত্র 

ব্যতিরেকে সে যূগে কিছুই চলিত না, সুতরাং মৃত্যুপ্তয়ও 

সাধারণভাবে চলেন নহি । এত দিনেও যে এই ভুল ভািবার 
সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাও মন্দের ভাল । শ্রারস্তে 

সাধারণভাবে একটি সংবাদ দেওয়া আবশ্তাক বোধ করিতেছি -- 

মৃত্াণ্য় আজিকার দিনে যত অত্ভাতই হউন, উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম পাদাঁদ্ধে তাহার তুল্য সন্মাননীয় পণ্ডিত খ্িতীয় ছিলেন 

না! এবং তিনিই সব্বপ্রথম অব্যবহৃত অপ্রচলিত এবং সগ্-গড়িয়া- 

তোল! বাংলা-গন্ের একটা সচল মহনীয় রূপ প্রত্যক্ষ 

করিয়াছিলেন । যে ভাষা ও সাহিত/ লঈয়া আজ ্বামরা 

বিশ্বদংসারে গৌরব বোধ করিতেছি, সেদিন দেই অপোগণ্ড 
ভাষার ভবিষ্যৎ বিচিত্র বিকাশের সম্ভাবনার চিত্র তাহার মানস 

নেত্রেই প্রতিভাত হইয়াছিল ; মৃত্যুগ্রশ়্ের রচনার মধ্যে বাংলা- 

গগ্ভের সেই মৃত্যুঞ্জয়-ইতিহাসেরই স্ব্রপাত হুইয়াছে । 

১৮১৫ শ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের “বেদাজ্ত গ্রন্থ প্রকাশিত 

হয়। তৎ্পূব্রে মীহারা বাংলা-গঞ্ছে গ্রস্থ রচন। করিয়া প্রকাশ 

করিয়াছিলেন, তাহাদের নাম বথাক্রমে-_রামন্বাম বস্তু, উইলিয়ম 

কেরী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, গৌলোকনাথ শর্মা, তারিণীচরণ 

মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, চণ্তীচরণ মুন্দী, রামকিশোর 



উপাক্রমণিকা পচ 

তকচছ্ড়ামশি ও হরপ্রসাদ বায়। পাগ্ডিত্য ও 'ভাষার গুণ 
বিচার না করিয়াণও শুধু রচিত-পুস্তকের সংখ্যাধিক্যে মৃত্যুঞ্জয় 
বিগ্ভালঙ্কার এই দলের শ্রধান। গোলোক শন্মী, তারিণীচরণ, 

রাজী বলোচন, চণ্ডীচরণ, রামাকশোর ও' হ্রপ্রসাদ প্রত্যেকেই 
একখানি করিয়া, এবং কেরী ও রামরাম প্রত্যেকেই হুইখানি 
করিয়া সাহিতাবিষয়ক গগ্গ্রান্থ রচনা করিয়াছিলেন । একা 

মৃত্যুপ্রয়ই ১৮১৩ শ্রীষ্টাব্ষের মধ্যে চাত্রিখানি গ্রন্থ-_বত্রিশ 
সিংহাসন", হিতোঁপদেশ' রাজাবলি ও প্রিবোধ চজ্িকা?? রচনা 

করেন, তন্মপ্ধে প্রথম তিনধানি তাহার জীবিতকালে মুন্দিত 

ও প্রকাশিত হয়। এখানে আরও ধাকটি কথ! বলা আবশ্যক । 

অনেকেন্গ এই ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, মৃত্যুপ্তযের রচিত ্রন্থুগালর 

তেমন প্রচার ছিল না। আসলে কিন্তু আমর! দেখিতে পাই 
যে, উনবিংশ শতান্লীর সপ্তম দশক পর্য্যন্ত 'টাহার প্রবোধ 

চন্দিকা? বাংলা দেশে বহুল প্রচারিত ছিল। কলিকাতা 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ও সে যুগে ই পুস্তকের বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ 
করিয়। গ্রন্থকারকে সম্মানিত কারয়াছিলেন। 

শুধু রচিত. পুস্তকের সংখ্যাধিকাহ নয়, পাণ্ডিতা গও ভাষা- 

জ্ঞানের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলেও মৃত্্ু্গয়ের প্রাধান্য 

পন্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে নাহ উক্ত েখক-সম্প্রদায়মধ্ে 

একমাত্র তাহার ভাষাঞ্ঞন ও সাহিত্যবুদ্ধি এত অধিক পরিমাণে 
ছিল যে, লিখিতে বসিয়াই তিনি লেখার 'একট। স্টাইল খাড়া 
করিতে পারিয়াছেন ; সাধু ও চল্তি-এই ছুই ভিন্ন রীতির 



৮ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালক্কার 

পার্থক্য বাংলা দেশে সর্বপ্রথম তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, 
তিনিই বাংলা-গণ্ভের সর্বপ্রথম কন্শাস আর্টিস্ট (90801006 

£519৮)1 নাকী ধাহার! লিখিয়াছেন, তাহাদিগকে ভিন্নধন্মী 

নানা 'শ্ব্দ জে।ডা দিয়া অর্থপূর্ণ বাকা গঠনে প্রাণানশ্তকর, প্রয়াস 
করিতে হইয়াছে ; তাহাদের আসমঞ্জস ভাষার মধ্যেই এই 

প্রয়াসের ইতিহাস বর্তমান ! াবগ্যালগ্কার সংস্কত ভাষায় এবং 

বেদান্ত, কাবা, অলঞ্কার প্রভৃতি খাবিধ শান্সে এমনই পারজম 

ছিলেন যে, সম্পুর্ণ নৃতন ভাষায় বিভিন্ন স্টাইলের বৌশণা ও 
সহজ পারদিতা তিনি অক্রেশে প্রদর্শন করিয়াছেন : পাঠকের! 

তাতাব অসংখ্য নিদর্শন মৃত্যুঞ্জযেল গ্রন্থগুশির মধ্যেই পাইবেন । 

“শিল্পী বৃতাঞ্জয়” শিরোনামায় আমরা মৃত্যাপ্য়ের বাংলা-গছের 

শেপ আলোচনা করিয়াছি 5 সেই অধ্যায় পাঠ করিলে বাংলা- 

গছোর প্রথম শিল্পী মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে আমরা যাহা বকলিয়াছি, সে 

সম্বন্ধে কাহার ৭ কোনও সংশয় থাকবে না। 

আর ''একটি বিষয়ে মৃত্যুপ্তয়ের কতিহ আমরা ভুলিয়াছি। 
সহমরণ-প্রথা শাস্ত্রীয় কি না, হঠা লইয়া যখন প্রবর্তক ও 

নিষেধক, এই উওয় সন্প্রদায়ের মধ্যে ছ্বন্বের গার শেষ ছিল না, 

তাহারও বৎসরাধিক কাল পুর্বে মৃত্যুঞ্জয়ের মত এক জন গোড়া 

ব্রাহ্মণপণ্ডিত মনের অকৃত্রিম উদ্ারতাম় ১৮১৭ স্ত্রীষ্টাব্দে সদর 

দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতির ' অনুরোধে সংস্কৃত 

ভাষায় যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, নিষেধকেকা তাহাই মূল 
প্রমাণত্ববূপ মান্য করিয়াছিলেন। রামমোহন তাহার 



মৃত্যুপ্রয় বিগ্যালঙ্কার কি ওড়িয়! ? ৯ 

90%6 786770778 ৪6০. পুস্তকে মৃত্যুপ্তয়ের মতই প্রমাণ-স্বরূপ 

দাখিল করেন। মৃত্যুঞ্জয়ের মূল সংস্কত “পাতি” আব পাওয়া 

যায় না, তবে ১৮১৯ শ্রীষ্টান্দের অক্টোবর সংখ্যা মাসিক “ফ্রড 

অব ইগ্ডিয়।' (7757৮467172) পত্রে তাহার যে সংক্ষিপ্তসার 

প্রকাশিত হয়, তাহাতেই দেখা যায়, মৃত্যুঞ্জয় ধলিতেছেন-- 

[76008 [1 18611 & 700755 1000010 1975916 

1৮8 21) 20115016129 806) 9100 11105 ০4 80501709808 810৫. 
€:17850165 85 1010151% 909116128. 

সৃত্যুজয় বিগ্তালক্কাদ কি ওডিয়া ? 

আন্ুনানিক ১৭৬১ শ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে মুতাজয়ের জন্ম 
হয়; মেপদিনীপুর তখন উড়্িষ্যার অন্তরভুক্ত ছিল । 

মারশম্যানের মতে মৃত্যুঞ্জয় টৎকল-জাত (% 71961%9 ০4. 
0:18887)।% কেরীর চরিতকার.. জর্জ স্মিথ লিখিয়াছেন, 

মৃত্যুঞ্জয়ের মাতৃভাষা গড়িয়া, 'এই ওড়িয়। ভাষায় তিনি বাইবেল 

অনুবাদ করেন | হরও্রসাদ শাক্সীও জঙ্জ স্মিথের গ্রতিধবনি 
০ 

৭ ০ম, 0৮যাঘ টুরজাগাহহাগাত : 06 16০4 0%7৫8 ০ 0০761/, 21275757502, 
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১০ মৃতাঞ্জয় বিচ্যালঙ্কাব 

করিয়া তাহাকে “জাতিতে উড়িয়া” বলিয়াছেন। িস্থ 

প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুঞ্জয় ওড়িয়া ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন 

নাই ;--এই অনুবাদ করেন পুরুষরাম নামে একজন ওড়িয়া 

পণ্তিত।ণ আসলে মৃত্যুঞ্জয় কুলান ব্রাহ্গণ--চট্টোপাঁধ্যায়- 
'বংশসন্ভুত, এবং ত৭কালে উডিষ্তার অন্মভৃক্তি মেদিনীপুবে তাহাৰ 

জন্ম হইলেও তিনি বনু দিন কলিকাতা-নিবাসী ভিলেন । এ 

সন্বদ্ধে ছুইটি প্রমাণ উদ্ধত করিতেছি । 

(ক) সবাদপনে কুলীন ত্রান্ধণ সঙ্গে শিল্পার প্রতিবাদ করিয়া 

ভবানীচধণ বন্্যোপাপ্যায় ১৮৩০ খ্রীষ্টকে সম্পাদিত 'পমাচার চন্দ্রিকাণ্য 

লেখেন ৮ 

-.জিবেণীনিবাদি ৬এজগন্াথ অর্কপঞ্চানন ভট্রাচাধা এবং 

ধ্মদবহির্গাছি নিবামি নবদ্বীপেন বঙ্গ ভট্টাচাপ্য ৬বঘুমণি 

বিগ্ভাভুবণ ৪ গুপ্ুপজীনিবাপি ৬'বাণেখর বিদ্যালকার চতুতু'জ- 

হ্যাযবদ্ু ভট্টাচাধ্যের পিতামহ কলিকাভানিবাসি ভমৃত্যুপধ্য় 

বিগ্যাপক্কর ভট্টাচাদ্য ঠহারদিগকে পৃর্জার গবর্নবু জেনবল 
বাহাছুবেরা বিলক্ষণরূপে স্পা ত বিবেচক জানিয়া মহামান্য 

করিতেন সেই সকল এবং তত্ত,ল্য বা ন্যুনাধিক তাবৎ পাঁণ্ডত 

গুরুষানছক্রমে কুলীনকে কন্তাদান কন্দিয়াছেন এবং অদ্যাবধি 

₹ “বাঙ্গাল সাঠিত্য"--'বঙ্গদশন,, ফান ১২৮৭, পৃ. ৪৯৬ । 

+ ফোর্ট উইলিষম কলেজের ২* সেপ্টেম্বর ১৮০৪ তারিখের কাঁধ্যবিবরূণে প্রকাশ 

ৃ 81705 ৮০৪ পুলা ই ছাড, 
89. 7089 ইৈওস 71686805670 0 6106 021588 13910890569 61515818694 09 

১০০20৪11582) 609 02188500008) 05515968750 ০০০00:90 দ16)) 600০ ০71 25051 

“বড0০6 00৭ 28, ঘা 09155, 



যৃত্যুপ্তয় বিষ্যালস্বার কি ওড়িযা? ১১ 

তৎ্সস্তানেরা কবিরতছেন যদি কুলীনের কোন দোষ থাকিত 

তবে তাহারাই যথাশাস্ম লিখিয়া রহিতের প্রার্থনা করিতেন" । 

---২৫ ডিসেম্বর ১৮৩৯ তারিখের “নমাচার দর্পণে" উদ্ধৃত । 

(খ) ১৮৮৯ খাবে বেহারীপণাল উট্টোপাধ্যায (উনি নাটাকার ও 

অিনেত। বিশাপীলাপশ নহেন ) «২ পং খাজা পাক্ষত্লভ সীট হইতে 

মৃতা্জনের গ্রাঙ্গাবলি' পুস্তকের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করেন। তিনি 

[নঙ্কে মুভাধয়ের "পৌত্র” বলিষ পরিচয় দিয়াছেন | 

অন্ষয়চন্দ সবকার ততসম্পাদিত “নবজীবনে' (মাঘ ১২৯৫) 

“খুতাগ্জয় তর্কানঙ্কার”* নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন । তিন 

লিখিয়াছেন, মৃদ্থযুঞ্জয়ের পৌত্র "বেচারীবাবুব অনুগ্রহেই আমরা 
মুতুঃ্জয়ের রত্তাণ্ত সঙ্কলিত করিতে পারিলাম। ইহাদের বর্তমান 
বাস, রাজা রাজবলতের গ্বীট বাগবাজার কলিকাত1।”৮ এই 
এবন্ধে শ্রকাশ 2-- 

১৭৬১।৬৩ শুষ্টাব্দে মেদ্িনীপুরে মৃত্যুক্ষম জন্ম গ্রহণ করেন 

প্রায় তাহার জীবনকাল যাবৎ মেদিনীপুন উাঁড়ম্যার অস্তগ্ 

ছিল; সেই সময়ে এ অঞ্চলে এক গাগ বাঙজালা, এক ভাগ হিন্দী, 

একভাগ উড়িধা একরূপ ত্র্যহস্পশ ভাষা প্রচলিত ছিল। এই 

কারণেই মাশমান সাহেব মৃতকে উড্িষ্যা-জাঁড বলিকাছেন, 

এব” অগ্যাপি অনেকে মৃত্যুঞ়্কে উড়িয়া বলিব! জালেন। 

* মৃতুঃগ্রয় বিদ্যালস্কারের শাম লইরাও লনেক লেখক ও গবেবক বনাবর ভুল কিয় 

আদতেছেন_নশ্ববচন্্র গুপ্ত (২ ১৮৫৪) এক ভুলের প্রবর্তক এবং “বাঙ্গালা স্ভাবা ও 

বাজণ। সাহিতা বিষরক প্রস্তাব (ইং ১৮৭৩) গ্রর্থের লেখক লামগততি হারতে প্রধান 

প্রচারক । রর 



১২ মৃত্যুঞ্জয় বিস্যালঙ্কার 

বাস্তবিক মৃত্যুগ্তয় রাটীয় ব্রাহ্মণ, *খণের চাটতি, শ্াকরের 

সশ্তান। 

সৃত্যুষের জন্ম মেদিনীপুরে, বিদ্যা] শিক্ষা নাটোরের 
সম্ভাপাঁডতের নিকটে, নাটোরে । নাটোর তখন অর্ধবাঙাল।ৰ 

বাজখানী । 

-*১কশোতে তিনি নাটোরে, এবং যৌথনে কালিকা তাষ 

বাণ করীতেতত। 

ফ্লাট উইলিয়ম কলেজে পতিতা 

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মে-নব ৯ংরেজ পিবিলিয়ানকে এদেশে 
পাঠাইতেন, কন্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দিবার গুবেব তাহাদিগকে 

এ-দেশীয় ভাষা এবং অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়। যে অবশ্য 

প্রয়োজন, ইহ। 'বর্ণর-জেনারেল ল ওয়েলেস্লি বিশেষ ভাবে 
উপলব্ধি করিয়াঁছিলেন। এই উদ্দেশ্তটে তান ১৮০০ শ্রীষ্টাব্দের 

মাঝামাঝি কলিকাতায় ফোর্ট উইলিরম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন । 

১৮০১ শ্রীষ্টাব্দের না মে তারিখে কলেজ-কাউন্দিলের অধিবেশনে 
এই কলেজের বিভিন্ন বিভাগে পণ্ডিত, মৌলবী প্রভৃতির নিয়োগ 

মঞ্জুর হয়। বাংলা (পরে সংস্কৃত ও মরাঠা ) বিভাগের অধ্যক্ষ 

নিযুক্ত হন-_পাদাঁর উইলিয়ম কেপী। তাহার অধীনে মৃত্যুঞ্জয় 
বিষ্ালক্কার বাংলা-বিভাগের প্রধান পঞ্তিতরূপে মাসিক ছুই শত 

টাক! বেতনে নিধুক্ত হন। 

কলেজে প্রবেশ করিয়৷ কেরী দেখিলেন, পাঠনার উপযোগী 



ফোট উইলিয়ম কলেছ্ছে পণ্ডিতী ১৩ 

কোন বাংলা! গগ্গ্রস্থ নাই । পাঠ্য পুস্তকের অভাব কলেজ- 

কর্তৃপক্ষণ্ড অন্্ভব করিয়াছিলেন ; এই কারণে তাহারা দেশীয় 

পগ্ডিতদিগকে গগ্গ্রন্ত-রচনায় উৎসাহ দিবার জন্য পুরস্কার 
ঘোষণা করেন। ইহা ছাড়া এই সকল রচনা প্রকাশের 

আমুকৃল্যার্থ কলেজ-কাউন্সিল পুস্তকের অনেকগুলি খণ্ড 

কলেজের জন্য ক্রয় করিতেন। বলা বাহুল্য, তখন পুস্তক- 
মুদ্রণ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল।+ মৃত্যুঞ্জয় বিগ্ভালঙ্কার কলেজের 
পাঠ্য পুস্তকরূপে বত্রিশ সিংহাসন রচনা! করিয়া পারিশ্রমিক- 
স্বরূপ কলেজ-কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ছই শত টাকা 
ইয়াছিলেন * ইহ ছাড়া কলেজের জন্য এক শত খণ্ড বত্রিশ 

সিংহাসন" ছয় শত টাকা মুল্যে ক্রয় করা হইয়াছিল । 
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১৩ মৃত্যুগ্জয বিদ্যালঙ্কার 

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে নুতন ব্যবস্থানূযায়া ফোট উইলিয়ম 
কলেজে সাবলিষানদিগকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য এক 

জন অধ্যাপকের প্রয়োজন হয়। মত্যুঞ্জয় বাংল। ভাষায় 

পারদশ ত ছিললেনই, পরন্ত সংস্কৃত ভাষায় তাহার অসাধারণ 
দখল ছিল। কেরী ভাহাকেই এই পদেগ সম্পূর্ণ উপসূক্ত 
বিবেচনা করিয়া কলেন্স-কত্তুপক্ষকে লিখিলেন 2 

1 8175 606 18092 69900100555 [৬1 0600101099% 

৬105%18710088810 ৮7120 611] 0119 107599706 611709 12281109212 

775) 170100070 0 60913902815 1১,78005005 60009 005 
78730510716 170100765 97006 6109 1084 £১1:1510097700)6, 

10919 075 0£1009 17550 59880081606 501501575 চ702 
1১010) |] 00) 20008175090, 1306]2 109 8500. 78001 
9৮৮ 1 19১০55000881981)8000700 1১070016] 00053 
8150৪ 80079090000 ০0597: 11909889815 ১8818692809 11) 

80200106158 191120585) 610020805৪5 0918590 180 

81110110301) 61091911000, 01060990199 1788 0121- 
10701015 0070950180 131708911 ১1) 0105 91856986 [)০০- 
[7265 200011119 ড111058 09 89 ঠ/:০981) 920 

8য250)012861070 75579908805 28৭ 1১01116169১ 230. 
10005719328 01 6109 91068006 1906099 ৮910107) (116 

0০011820 0093)01] 30095 61120 0020097.--1700088, 90? 
805 ০০911989 ০01 ০৮ ড/1117900, 0966৭ 4 9391), 1804, 

বল। বাহুল্য, কেরীর সুপারিশ গ্রাহ্য হইয়াছিল । 
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সুপ্রাম-কোটি পণ্ডিভা 

মক্ষাঞ্জয়েক পাঞ্চিভ্যের খ্যাতি চারি দিকে ছড়াইয়া। 

গডিয়াছিল । ১৮১৬ গ্রীষ্টান্দের মাঝামাঝি সুপগ্রীম-কোর্টের প্রধান 

বিচাএপতি তাহাকে এ কোর্টের পণ্ডিত-পদদ নিযুক্ত করিতে 
57২] করিলেন । মৃত্যুর দীর্ঘ ১৭ বশুসর ফোর্ট উইলিয়ম 

কলেজে মাসিক ছুই শত টাক। ৫বতনে প্রধান পর্দওতের কার্য 
করিতেছেন, কিন্তু কেরাৰ বিশেষ গা তত তাহার কোন 

মাগিক উন্নতি হয় নাই ; তাহা ফারণ, পিখিলিয়ানদের অন্ত 

বিলাতে হেলিবেরি কলেজের প্রতিষ্ট। হওয়ায় গবর্মেন্ট ক্রমেই 
ফো। উজিয়ম কলেজের বায় ও কার্যপরিপ্ি সক্কোচ করিতে- 

লেন । এপ - অবস্থায় মুত্যুঞ্জষ সুঙ্ীম-কোর্টের পণ্ডিভী 

পতণ করবা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া » জুলাই ১৮১৬ তারিখে 

ফোট উইলিয়ম কলেজেনন কাটন্সিলকে পদত্যাগ-পত্র 

পাঠীইলেন । পর্রখানি এইন্প £-- 

মহামহিম শ্রাফুত কালেজ কৌনসলের সাহেখান 

বরাববেষু ।--লিখিতং শ্রীযবৃতাজয় শশ্মণঃ উপেক্ষাপত্রমিদংকাধ্যঞ্চাগে 

স্বপরোষ কোর্টেব প্রদান জজ সাহেব 'অন্গ্রহ পূর্বক আমাকে 

এ কোর্টের পাণ্ডিত্যকশ্মে নিযু্ করিতে চাহেন একারণ আমার 

কালেজের প্রধান পাণ্তিত্যকশ্ম 'আমি স্বেচ্ছা পূর্বক উপেক্ষা 

করিলাম নতএব সাহেবলোককর্তী কপাপূর্বব আনার উপেক্ষাপত্র 
গ্রা্থ করিতে মাজ্ঞা হয় নিবেদনরিতি ১৮১৬ সাল তারিখ » 



১৬ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালস্কার 

জুলাই--শমবতু/ঞয় শশ্মণঃ 1--1701279 706])6. 115991187790708, 

1০. 5604, 1১১ 187. 

নই জুলাই তারিখেই এই পদত্যাগ-পত্র কলেজ-কাউন্দিলে 
পেশ করিবার সময় কেরী মুত্যুগ্জয়ের উচ্চ প্রশংসা করিয়! 
লিখিলেন £ - 
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মৃত্যুপ্রয়ের পদত্যাগ-পত্র গৃহীত এবং কেরীর প্রস্তাবিত 

ব্যবস্থা অনুমোদিত হইয়াছিল € ১৩ জুলাই ১৮১৬ )। 

স্ুগ্রীম- €কোটের বিচারপতি সার্ ফ্রান্সিস শ্যাকনটেনের 

অধীনে স্ৃতুষ্জিয পারদলিতার সহিত জজ-পণ্তিতের কাজ 



অনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগ ১৭ 

করিয়াছিলেন । হিন্দু ব্যবহার-শান্ত্রে রীতিমত জ্বান না থাকার 
তগুকালে ইউরোপীয় বিচারকেরা হিন্দু পাণ্ডততের সাহায্যে 
হিন্ুব মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতেন । মৃত্যুপ্তয় এই কাধো 
ম্যাকনটেনের দক্ষিণহপ্তন্ববপ ছিলেন। তখনকার দিনে 

শ্বপ্নী-কোর্টে ধনী হিন্দুদের মকদ্দমা লাগিয়াই থাকিত। 
১৮১৯ শ্বীষ্টাব্দের ৩১ অক্টোবৰ তারিখে শ্রীরামপুরের সমাচার 
নপঁণ। লেশেন 27 

ৰা হাশ্রমকোর্চে দোকদমা হরণ অন্ঠিশয় সম্মানের লঙ্গণ ছিল 

বিশেষত; প্রতিখকোর্টে অমুকের ছুট তিনটা এক্ুটিব মোকদ্দমা 
চ।লতেতছে ইভা প্রকাশে জিনি যেক্গপ সম্ত্রম্প্রাথ হইতেন 

ল্বাঘারদের বোধ তয় তে ছুপেোতৎিসবে দশ হাজত টাকা বায 

করিল 9 তার্দশ স্মানপ্রাপ হইতেন না! 

এই সকল মামলা-মকদ্দমাব অনিবাধা ফলন সম্বন্ধে সমাচার দর্পণ, 

ল্সারও লেখেন 2৭ 

পার্শ্িতাযবিদয়ে অন্ধিতীদ়্ ক্রপ্রিমকোটের পণ্ডিত থে 

৮মুতা হণ বিদ্যালগ্কার। ভান কাতাহল থে ধনাঢ্য যত গোক 

হপ্রিণকোর্টে প্রবি হইয়াছেন ভাহানা একেনাবে নিন হইয়া 

সেই আদালত হইতে মুক্ত হহয়াছেন ইহা ব্যতিরেকে আর 

কছুই দেখি নাহ, 

জনহিতকন্র প্রতিহানের সহিত যোগ 

নান! জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত মৃত্যুপ্তয়ের যোগ 
ছিল | কলিকাতায় হিন্দুকলেজের স্থাপনার জন্য ১৮১৬ গ্রীষ্টান্দের 

এ 



১৮ সবতুগুযম বিছ)ালস্কার 

২১ মে তারিখের এক্সটটি সভায় এই প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলী 
প্রণয়নের উদ্দেশো দেশী পিদ্শো লোক শইরা একট সমিতি 

গঠিত হ্য়। শুক্ঞ্জর এই সমিতির এক জন সভ্য নির্বাচিত 

হইয়াছিলেন। ছাত্রগণে+ পাঠ্য পুস্তক রচনার জন্য ১৮১৭ 
শ্ী্াবের ভুলা মাসে কলিকাত।-গুশনুক-সোসাহটি প্রতিন। 
হয়। মৃত্যুঞ্জয় ইহার পরেঙ্গালক-লমিতব 09100016695 ০1 

2015152678) এক জন ভি সদ্য ছিলেন । 

সূতা 
. ১৮১৮ খ্রীইটান্দির শেষা,শাধ কমেক মাসের অবসর লইয়! 

মৃত্যুঞ্জয় তীর্ঘভরনণে খাহিব হন ১২ ভিসন্বর ১৮১৮ তারিখে 
শ্রীরামপুরের “দমাচাব দর্পণ" লেখেন ৫- 

হুপ্রীমকেটেব পপ্ডিত কিগঝি মক্বা্থদ ১ গালঙ্কান ৬ন্রাচাধ্য 
শীুত বিচারক সাভেবেরদের [নিকটে চা মাসেদ বিদায় লই! 

কাশা তীর্থ দর্শনা মাহা কনিগাংগন । 

বৃত্ঞ্জয় কাশী, প্রয়াগ, গয়া প্রভৃতি তী্থগ্বান দর্শন করিয়া 
বাড়ী ফিরিতেছিলেন। পথে মুখিদাবাদেৰ নিকট তাহার মৃত্যু 
হয়। এই ঘটনার তারিখ ১১৯ খ্রীষ্টান্দেগ মাঝামার্ষি। তাহার 

মৃত্যুতে “সমাচার দর্পণ ১৯এ জুন তারিখে খাহা লেখেন, নিম্ে 
তাহা উদ্ধৃত হইল £-_ 

মরণ 1- মৃত্যুঞ্জয় বিছ্যালঙ্কান ভট্টাচাধ্য নানা শাস্বীয় 
এরবিদ্যোপাজ্জন করিয়াছিলেন ও উপার্জনাজসাবে বিছা। বিতরণ 

কি 
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করিয়াছেন এবং শোং কলিকাতায় কোম্পানির কাগেছের 
আ্াঞভাবধি আাহাণ প্রধান পাগুতায কশ্ম পাইয়া অনেক২ বিশিই 
সন্তাশেবদে আঅনোপাপধিক উপকার করত বহুকাল ক্ষেপ 

কাগয়াছিলেন এবহ হই টিন বহর হইন, কালেজের পাণ্তিতা 
কশ্ধেতে স্বপদৃশ পুপকে অভিবিজ করিয়া ম্বাপান স্্রীমক্োর্টের 
পাগুত্য কাধ কসিতেছিংলন পঞ্ে আগ মাম হইণ ম্রপ্রীমকো টের 
সাহেবেরদেন লিক পিপায় লইয়া তীর্থধশনার্থ গিফা কাশী প্রয়াগ 
গছ তত তীর্থ দশন কিয়া বাটী আগসিতেছিলেন, পখে মো 
সুগশেপা তাপের |শকটে গর্াতীরে জান্পুর্রক পওগোকপ্রাপ্ত 
5হনাতহন। 

শস্থাবলা 
মৃ$/ঞয় অনেকগু'ল গ্রন্থ বচনা করিয়াছিলেন ।& এই কল 

এ্রহ্ের লাম, হকারের আবদশায় প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্করণের 
তারিখ সমেত, নিয়ে দেওয়া হইল 2. 

রা 

* পাদচর লং লিখিয়াছেন, আগুনাশিক ১৮০* হাব মহাও সংস্কৃত হইতে অনুবাধ 
করিয়] 'দাররভাবল)' প্রকাশ কারয়াছিলন। 2৮1১০৪87805, 09518 মারতে 
24১৮ 0৪৮ [বহর সি, 17272055525, 1১5 চ10106977)9 ৮1068127181” 
--170155 20880750655 06051976*65855), 255, আন এই পুত্তক কেখও 
দেখি সাই। রা 

ফোট উইলিয়ম কলেজের কাগজপত্রে (29776 11186, ০. 569, 0, 49০ ; 

শক 
। 
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১। বত্রিশ সিংহাসন । ইং ১৮৯২ । 
বজতিশ সিংহাসন 1-সংগ্রভ ভাষাতে ।-মৃত্যুয় শব্মণ! 

ক্রিয়তে 1-্রীরা মপুরে ছাপা হইল 1১৮০২ 

ইহার প্রথম সংস্করণ (পূ. ২০ ) ১৮০২ স্ীষ্টাব্দে, ছ্বিতীয় সংস্করণ 

(পৃ. ১৯৮) ১৮০৮ গ্রাষ্টাকে এবং ভূতীয় সংক্করণ (পৃ. ১২৪) ১০১৮ 

খ্বীষ্টাবে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয় । ১৮১৬৩ শ্রীষ্টান্জে “লন্দন মহা 

নখরে চাপ।” একটি সংঙ্ষচরণ পঞ। বিক্রগাদিত্যের বত্িিশ ,পুত্তলিক! 

সিংহাসন সংগ্রহ বাঙ্গালা ডাধাতে” নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। 

২। হিতোপদেশ। ইই ১৮০৮) 
পঞ্চতন্ব প্রভৃতি নাতিশাস্বহইতে উদ্ধৃত । মিবলাভ 

স্থহৃতেদ বিগ্রহ সঙ্গি । এতচ্চতুষ্টযাবয়ব বিশিষ্ট হিভোপদেশ ।-- 

বিষুশশ্মক্ক সংগৃহীত । বাঙলা ভাষাতে । মৃত্যু শশ্দপা 

ক্রিরতে 1--জবামপুরে ছাপা হইল 1১৮০৮ শা 

15 26, 1895) বেছে তি ০01655 শিরোনামাক দেখ বার, মৃত্যুর হিন্মুদিগের 

আচারধ্যবহার-সম্পর্কে একটি পুস্তক রচন। কত্রিঘাছিলেন। বিজ্ঞাপনটি এইকপ-- 

৮৯:৮৬ হাসিও ম০৪ পরার ৮১059, 

ঞ& ৪ ০£ 60০ 81201095870. 00860205801 6759 27890008, 88 6103 9318৮ 

&% 60৪ 0:98230৮ 61006 5 11) 10০0 22803 0০9018, 008061958 2৩ 092367552 

জা) 588 উ2316106 008590587098 879501809৫ 55 659 ৬৪৫৪৪ : ছেটে ০0805] 

জা ০0: 18 8৪ 1362085199 1920 80986+ 60700096075 811600230০5 20591717855 

10980. 00818 70 509 9208৩716 :8700 801085160 20805895 20 6099 0০11985 

০ ফ্রা0োগ৪ 117০0, রা - 

রায়ে এই পুস্তকখানি খুব স্লুজিত হয় নাই; ইহার উল্লেখ অন্ত কোথাও 

০০০ 

দি 
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উহার প্রথম সংস্করণ ( পৃ. ২৩৩ ) ১৮০৮ শ্রী্টাবে এবং হিতীয় সংস্করণ 

( পূ. ১৯৭ ) ১৮১৩ গ্রীষ্টাঙ্জে শ্ররামপুব হইতে প্রকাশিত হয়। 

৩। রাজাবলি। ইৎ ১৮০৮ । 
বাজাবলি ।-সংগ্রহ ভাষাতে ।- শ্বত়াতয় শশ্বণা ক্রিয়তে 

শ্বামপুরে ছাপা হইল 1777 ১৯৮ 17 

হহার প্রথম সংক্কপণ (পু. ২৯৫) ১৮০৮ আ্রাষ্টাঙ্জে এবং ধ্িতীয় সংক্ষরণ 

(প. ২১১ )১৮১৪ আঙ্রাবে প্রকাশিত হয় ! 

“রাজাবলি?5 কলিগ আনুন হইতে ইংরেজ অশিকার পরাস্ত 

'গারতবষে বালা এ সআটগণের সহাপপ ইতিহ!ল আছে । ইহাই 

ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত ভাঙগতবধের প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস । 

৪1 &0 4800198109১ 110)9 177:959716 9556910 ০04 
লাঘ১0০9 ৬৮ ০0৪]76- ৬৬০১৪ 20 0179 7397/0199 

1০810078509) 8180 ১00028)008,50890 15 81 10061881) 
17018018101 0819966% :177070060 95৮ 2৮ 3. 
13811082550 6159 (00৮91009106 9859669 721888১ ০, 
15 18681010150 1817, 

'বেদাস্ত চন্দ্রিক) ইংরেজী অঙ্বাধসহ মুহিত হইয়াছিল। গ্রস্বকার- 

হিসাবে স্ৃতাঞয়ের নাম পুগডকে না থাকিলেও 'বেদাস্ত চন্দ্রিক? যে 

ভাহারই রচনা, াহার ছইটি প্রাণ দিতেছি । 

(ক) কলিকাতা-স্ুলবুক-সোপাইটিন্ তৃতীম্ব বাষিক (ইং ১৮১৯- 
২* ) খিবরণের দ্বিতীয় পরিশিষ্টে কতকগুলি মুক্রিত পুস্থকেণ তালিকা 
ছে? এই তাপিকার ৪১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ, 

94. ৯ 5051065- 01862370398. ,.0027 805 ৬০৭956 
958৮525 ) (008 9950095 ০0£ 1750900 [0০78677, 9681088 
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1055 01056055619109 01190070001) 1১05,),.1406500]05 

[31001070080 

(খ) ১৮৪৫ শ্রীষ্টান্সের জুলাই মাসে ক্যালকাটা পিভিযুগতে 

“6997 61৭08 ১-৮ড1১96 13 5৮5” নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 

হয়। ইহাতে মৃত্যুগ্তয় ৪ তাহার “বেদান্ত চন্দিক। সন্বঙ্গে যে আলোচনা 

আছে, তাহার কিঞিৎ উদ্ধৃত বপিতেছি £-7 

(01 ৮0০ 1096 ৮০ 19776 75201514 0707,7776 ; 

--ট ৯10০100 10 0106 70792616996] 01 1701090 

চ01510110]-,..5 1555 18 005৮7 5 117065098, ৪০৮ 09 

8001)287 69 108৬9 956 19911719৬৩৮ ৫0 065 95)560005, 

৪ 0009 0017171 07905082988 01 25708615601 007 0৬7 

99১, 02 2 ৮০1: 7/0:3027096 8১7)0 70১00710179 9108 8010), 
16 18 0৮ 01009 00710179710 11011007126, [6 88 

[01101111590 1 1877, 8000578057515 5 500 006 00110" 

1180 275 609 01 83509 10%,0050751878 55127007 ৮9 189,5৪ 
09910 9091019 ০ 01602 99053611001 6108 8061001510৫ 

1018 701০1001809 ৬6৩ 10769102055 ৬7৫১৪ 
181019, [9 ৪ 1190 1১8৫) 0৫ 605 (30119606০01 

[07৮ 51117102005 8100 ১৮667551105 1১09006 01 8059 

9019791859 0997: 0009 ডি 08018 019,0778050912, 

ন্০ 0199, 90926 18, 6৮ 01 008119902., 05 1818 

৪6০০ 17075 139108,:59 7 0651:505 21505618510 606 

13570066006 2 5:৮7 16977090 71090 31 91] 03 

10818908০02. ৪8586910050 98091016 1688119 900. 

10100198010185, 176 85 19)1155911 00115 151)0,0001811169৫ 
ড16) 60৩ 10080)97) 15000500. 1715 501, আ1)0 

৪0.০০৪9৭৪০ $০ 1088 969$1018 96 6125 301091259 0০১৮, 

1888 15912. ০ 60 250299 8))8 0901 01 1095106 
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2৯190901018 10106 162 6056 15150019710 ঠ00915561070 69 
$19 1969 151৮ ৬. 7, 815010851,6917- 01 6109 চা01 
চ/561£ ৮0 170150160. 150. 916) 501198 ৬7379 07121179110 

80706510910 0 &170 61019 1258 10990 20 8600180 9৫161078) 

2৮ 1985 100) 19988) 00100316 1 2006 1101)03871015 6০ 

01১0%11) & 91১১৮) 00960) ৮৮৪ 1৮9 73957 8590 005 

95০61)6 015৮ %/177018 7089 81161) 100 00 07 
09959381015. (1717. 4% 49.) ণ 

€৫। প্রবোধ চন্দ্রিক।। ইং ১৮৩৩। 
প্রবোধ ১ক্দ্রিকা। শীযুঞ্ ম্বতযুলয় খিগ্যালক্কার কতৃক স্চোর্ট 

উল্মিখ কালেদের ছাত্রেগপদেন নিষিত বুচিত। শ্রাপামপুরে 
মুতানস্ালষ মুত্রাঙ্থিত হহল। সন ১৮৩৩। 

ইহার প্রণম সংস্করণ (পুত ১৭৯৫) ১৮৩৩ শ্রীন্তাঞে, ছিতীয় সংস্করণ 

(পৃ ১৮৯) ১৮০৭ ্রা্ান্দে এবং তৃতীয় সংন্থরণ (পু. ১৮৯) ১৮৬২ স্বাগাঝে 
শ্রীরামপুর প্রেস হইতে প্রকাশিত হম । পগ্রবোধ চক্দ্রিক।? সেকালে 
কলের সিপিয়ন ভিবিসনে পাঠ্য গ্রন্থ ছিল । ১৮৬২ গ্রীষ্টান্দে “কলিকাতা 
উউনশিবপিটাথ অঙ্গমত্)আসারে?। ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস হইতে ইহা 

পুনসু ছ্িত হয়? ইহা পৃষ্ঠা-সংখা। ছিল ১৮৮। 
আশলুমালিক ১৮১৩ খ্রীঈটাবে মুদ্ঞ্জয় এই পুস্তক রচনা করেন। 

তাহার "সবোধে ৫ জগাজদারি ১৮১৯ তারিখে,উইলিয়ম কেরী নিয়োদ্ধত 
পঞ্থানি ফে্ট উইলিয়ম কলেজের কন্তুপক্ষকে লেখেন 

7171600100058, 10210070% 010151 150016 01 829 
₹5০11959, 80709. 96818 8০ ৪6 10 81:009851018 00061 
€০০৮ 6105 81১09%52009226103290. ₹/০৫]০) 6০ 70030)) 179 0508 
৪97 €0970%009 0£ 1১78০009017 0880 00, 2৮ 0 ৪ 
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৪19৮০) ০৫ 619 /1)016 ০0015 ০৫ 13/0000 11697556795 
11109759010 1530811782 95:81001)198 800 11769181967856 
111) 87506106958 11069713090 69 92610910116 01 41791-22 
86291)008 00897110690. 610619178,119 790098%8 ৪০0০৪- 

ঠ151176 00 ছক 06 2০057890১02 2810019) 8৪ 22 
€০100%71901709186 01 61)9 99799 619 €/911209 09 50011 
97)651081105 96 17191990575. 1175 0010 0900 12 
0০ 99101010015 17585 170. ৮511] 105 02806902005 
2705 81191108002) 107 9 9001১50/11061077, 70 0070810971৮, 
1১0৪৮৩]) 8৪ 8) ৮৮০7] %/07০1) 85 0 01585 17009 11] 1১৪ 
0 7020৮ ৮159 112 6129 031)116177, 

১1160010101 ৫15017760 চ106 00710199 0£ 0010161 

07016 0 609 00115051707) 168 00100009100000878% 
611] 609 01009 109 /98 £500580 /০ 8109 97/7১:910০- 

0০90৮, 17৮17910779 100100117150019 60 00010089118 8700 

88615080605 59 7733. 1775 07012518050 80109 "৮০0৮৮ 

10300. 0239 9070500116, ৪70 00700170580 0109] 10012 
00096 07096911515 7701010 %09 05820 10 (০011989 859 01598 

0০00155 /; 6০010009 01 61)956 310 16 6৮91 7:09) 910 
78৮10770019 61090 91085 01127907095. 1175 1719 

1856 290,686 ৬৮1] 770 (1)0166079, ] 10010, 8191968১৮ 

013198,801708/)19,. [61001015300 13010০9৪ দ0010. 109 & 
[১701091: 669612000209 ০018 81)6 ৪,109 01 1015 19000418. এ 
8109০066109 1009০0৮ ৮৮511 ৪911 £07:%906 18. 9 9 5010. 

2 400. 4819. ৬100 02295 -5 

কলেজ-কাউন্সিল ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য ৫০ খণ্ড 'প্রবোধ চক্দিক।, 

ক্রয় করিষ্থ, লেখককে উৎসাহিত করিতে স্বীকৃত হন।1 কিন্তু ইহার, 
পূ 

* চুর? 10906, 88180911599905 1০, 66৮, ০. 888. 

[গর 2০, 99589, 
ই 
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কয়েক মাস পরেই মৃতুুয়ের মৃতু হয়। 'প্রবোঁধ চক্দ্রিকা' তাহার 

জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় লাই; ইহা ১৮৩৩ শ্রীষ্টাবের মে মাসে আ্রীরামপুর 
হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল । 

মৃত্যুপ্তয়ের এই সকল রচন৷ “দৃত্যুঙ্য়-গ্রন্থাবলী' নামে রঞ্জন 
পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে । 

মতাঞ্জয়ের নিকট সাহায্য লাভ করিয়া অনেকে খ্রস্থ-রচনায় 
উৎ্সাহিত.হইয়াছিলেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি £-- 

(ক) মুতাতয়ের সহায়তায় উত্লিয়ম কের ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত 

হি তাপশদেশ প্রকাশ করেন। 

(গ) ১৮৯৬্রাহঠান্ধে কেরীর সংস্কচ ব্যাকরণ প্রকাশিত হনব । এই 

বাযাকবণ রচনায় মুতারয় তাহাকে বিশেষভাবে সাহায্য কনিয়াছিলেন।+* 

(গ) ১৮১৮ শ্বীহাবে শ্রীরামপুর হইতে “সাংখা ভাষা সংগ্রহ" 

প্রকাশিত হয়। -অহুবাপক হিসাবে পুশুকে বামজর তকালকঙ্কারেরক- 

নান থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ঠাহ!র পিতা মৃত্াণ্যয় বিদ্যালঙ্কার এই 

অন্থবাদকযে যথষ্ট সহায়ত! করিয়াছিলেন । ১৮২৩ খ্রী্টান্দে ভ্রৈমাসিক 

“ফ্রেঙড অব ইডি” পিখিয়াছিলেন ₹+ 

* ভুমিকাব কেসী লিখ্য়ছেন £---115 181১551১61৩ 8180 (০ 841৫101505৩ 

100 £762 25518051১0৩ 00৩ 851 76061%৩-*-িতোছে। 01099071498 উ105- 

1078 920, 27509791056) উ 55050350,55 130 13585 0651) 2155৬ 1559 

£০:০0151710366 00 0015 90100 81070 60 ৮1956 2551 27700. 210111068 155 15 

2005 ০0০ 0৩৮ 01815 05৬0700000,” 

1 রামজয় তর্কালক্কার আরও একখানি খ্রন্থের বচনত1। উদ ১৮২৭ প্রানে 

প্রকাশিত 'দাযকৌসুদী এবং দত্তককৌসুদী এবং বাবস্থ।সংগ্রহত । ৩ ভিসেছ ১৮৭ 
ভরতে রাজনের বৃতু) হস? 



কত মৃত্য বিগ্যালঙ্কার 

১7000998101 12200007108, 1088 0০০00 8180 

00011571657 1707 910 10 13917126196 7 106 10৮ 629 

087918602 6159 ৮0110. 15 11087019053 6০ 155600920-155% 
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017196 চ900167 2াচ। 01808 90079179 0০৮--+ 276 
17776675007 /7/4% (০09,6621% 3910108), ০) 17, বব. 
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পাণ্ডত্য ও শাক্্রজ্ঞান 

মৃত্যুঞ্জয় বিগ্তাপঙ্কার সে-বুগের এক জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত 

ছিলেন। হিন্দ্ুশান্্ে তাহাব গভীর জ্ঞান ছিল। তাহার 
কলিকাতা বাগবাঁজাদরির বাঁসগুহে রী'তমত শাস্ত্রচচ্চা হইত । 

রামমোহন রায় তাহার 'কবিতাকারের সহিত বিচার” পুস্তিকা 
এক স্থলে লিখিয়াছেন-- 

আগমপা। ঈশ কেন কঠ মুণ্ডক মাওুক্য এ দশোপনিধদের আখ 

সম্পূর্ণ ৫ পাচ উপনিষ্দপ ভাবা বিবরণ ৬গবান্ চারের 

ভাষোব অগ্থসারে কবিয়াছি"*এঁ সঞ্চল মুল উপনিষদ ও আচাধ্যের 
ভাস্ত এবং বেদান্ত দর্শন ও তাহা শাব্ব মৃত্যুঞ্যয় বিষ্যালঙ্কান 

ভষ্টার্টীধ্যের ধা এবং কালেজে ও অন্য২ পণ্ডিতের নিকট এই 
দেশেই আছে” 

ওয়ার্ডের গ্রন্থে প্রকাশ, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে বাগবাজারে মৃত্যুজয় 

বিষ্ঠালঙ্কারের চতুষ্পাঠী ছিল; ১৫ জন ছাত্র তথায় অধ্যয়ন 



পাতা ও শান্সজঞান ২ 

করিত।* এই চতুষ্পাঠীতে মৃত্যা্জয় বেদাস্তাদ্দি শাস্ত্রের অধ্যঞ্জিনা 

করিতেন তখন ন্যায় ও স্মতি-শাস্বের তুলনায় বেদাস্তের চর্চা 

কম হইত ; কিন্তু একেবারেই যে হইত না, এরূপ মনে করিবার 

কোনগ হোতু নাই । মৃতাঞ্জয় বেদান্ত ও উপনিষদে যে পারঙ্গম 

হ্চিলেন, ১৮০২ শ্রীষ্টান্দে প্রকাশিত তাহার বিপ্রিশ সিংতাঁসন" 

পৃন্ডকেন নিষয়্ো্ধৃত অংশ পাঠ করিলে তাহ! স্পষ্ট বুঝা 
যাইবে 252 

ননাধিক্য তাবে বর্ধমান থে» বন্ধ সে সকল বঙ্্র সীমান্থান 

'অবশ্বা কেহ নিছে ধেমন সব্োরর হদ নধনধাদিতে ন্নাধিক্য 

শালেতেন স্থিঠ হইয়াছেন যে জল তাভার সীমাহান সমুপ্র তৎ 

এশ্খধা বীধা যএঃ 'শাভা জ্ঞান বৈবাগাদি নালাহিরেক ভাবে 
গাণিনর্গে আছেন অভিএব উহ্বধ্যাদি যাবছুঙম গুণের সীঘাস্থান 

কাহাকে € অবশ্ব বজিতে হইবে ইহাতে যাহাকে ধপিবা তিনি 

এক পরমেশরু ভাহাব খ্বরপ এই সিভ সর্সোশর সর্বনিয়স্থা! কার্য 

পে এবং কারণ রুপে 'ভিব্যন্ষ সজলের অস্থংকরণ ব্যাপারসাশশী 

দশেল অথচ কর্বব্রগ এবং পাণিহণন সর্ব গাজী নেএহীন সর্বদশখ 

শাহীন সর্দশ্রোতা তিনি সকলাক জানেন তাহাকে কেহ জানে 

ন| সর্ধত্রস্থিত কিছ সকলেরি দুরন্ত তাহার কেত আধার নয় 

ভিশি সকলের আধার সচ্চিদানন্পগাহন্বরূপ তাহান্ন শক্তি 

দুর্ঘটঘটনপট্রতরা অতএব তাহাকে মহামায়া করিয়া শানে 

বলেন তিনি সকল জগতের মূল কান্রণদ্থরূপা অতএব তাহাকে 

11119259৯৫4 7766 07 2৫ 256911/? 2$667405৮ক) 2 5৫8 ০4০ 
এ 17422252065, ০). 2 (1820), ৪2৫ ৩৫., 0. 49৩. , 



২৮ মুত্যুক্র বিচ্যালঙ্কার 

মূল প্রকৃতি বলেন ঈশ্বর তত্বজ্জের! ঈশ্ববশক্তির কাধ্য জগংকে 
শ্বপ্রের গ্তায় জানেন মতএব ঈশ্বরশক্তিকে মহানিদ্রী করিয়া বলেন 

এতাদৃশ শক্তিনহকাপা নিগুণি নিষষম্থ নাচ নন্দ মাত্রম্থগপ পরমেশ্বর 

সর্বজ্ঞত্াদিগুণক হন । এবাম্বপপরমেশ্বরবিষয়ক "আদব নৈরম্তধা 

দীর্ঘকাল সেবিত জ্ঞান মোক্ষের কারণ হন বত্রিশ সিংহাসন, 

( “মৃত্যু্য়-গ্রপ্থী বলী? ) পৃ ৪৭-৪৮। 

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাহার “বেদান্ত চক্দ্রিকা'ও বেদাস্তে 

আাহার গভীর জ্ঞানের সাক্ষ্য দিতেছে । 

হিন্দুশাস্ত্রে মৃত্যুগরয়ের গভীর জ্ঞানের কণা রাজপুরুষদেরও 
অজ্ঞত ছিল না। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতের 

প্রধান বিচারপতি সহগমন সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান অন্থসন্ধান 

করিয়া আানাইবার জন্ত তাহাকে অনুরোধ করেন । বনু শাস্ত্রগ্রন্থ 

মন্থন করিয়া উত্তরে মৃত্যুক্নয় সংস্কৃত ভাষায় যাহা [লখিয়া 

পাঠাইয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম £-চিতারোহণ অপরিহার্য 
নয় ইচ্ছাধীন বিষয়মাপ্র । অন্ুুগমন এবং ধর্মজীবনযাপন--- 

এই উভয়ের মধ্যে শেষটিই শ্রের়তর । যেস্ত্রী অনুমৃতা ন! হয় 

অথবা! অনুগমনের সম্বল হইতে বিচ্যুত হয়, তাহার কোন দোষ 

বর্ডে না।ঞ+ 

* সহ্ময়ণের বিরুদ্ধে আন্দোলনকালে রামমোহন রার তাঁহার প্রচারিত একখানি 

ইংরেক্গী পুণ্তিকায় মৃতু ঃঞ্জয়ের এই মত উদ্ধৃত করিয়াছিলেন ।--5175 [১1168 10 
সঠটিত০00107) 01 0105 7550100077155550 0% 01১৩ 0৩5৫০005০৫9 3215451 

, 7829 5১০11510108 00073120005 ০0৫ চি0%15 ০হঠি05% ঠাম। 109019-0006 
7৮. ৩৪15 911২719 2২9000)01১৩ 9১ 200). 5 5501৮0জ8 01505000 

38৮০৪], (59349, 20*7374 



পাণ্ডিতা ও শাস্বজ্ঞান ২৯ 

পুরের্বই বলা হইয়াছে, মৃত্যুঞ্জয়ের এই অভিমত ১৮১৭ স্্রীষ্টাব্দে 

প্রদত্ত হয়। রামমোহন রায়ের সহমরণবিষয়ক প্রথম পুস্তিকা 

প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে । সুতরাং দেখা যাইতেছে, 
সহগমন যে অবশ্থকর্তব্য নয়, বরং ব্রহ্মচর্যা ও সহগমনের মধ্যে 

প্রথমাটহ শ্রেরঃ--এই অভিমত মৃত্যুপ্তয় রামমোহনের পুবেরেই 
প্রচার করিয়াছিলেন । . 

১৮১৯ শ্রীষ্টান্দের অক্টোবর সংখ্যা মাসিক “ফেণ্ড অব ইয়া! 
পত্রে সতীদাহ সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয়ের অভ্ডিমতের সারাংশ ইংরেজীতে 
মুদ্রিত ইইয়াছে। “ক্রেণ্ড অব ইন্ডিয়ার পুরাতন সংখ্যাগুলি 
সহজ্প্রাপায নহে বলিয়া আমরা এ সারাংশ নিয়ে উদ্ধত 
বলাম * 

১১১০, 1710098৮ 17910718910 6০৪৮1০৮৪006 
956206৪0701) ৮৮ 00601709708 02 0030 10998089101, 
02৮58 01) 10 30775810618 0১৩০৮ ৮৯০ 79255 82০ 0% 
11160 092050%-5 50081070170 6205 077891790076 
51009881591 80 150 00119690110 ৮1)11877)) 9100 
7. 179 9010202068 00076, 86 61791900686 01 6৪ 00791 
10029 20. 0796 5909০9৮ 7)9০9099 /১০5/106, 100 
দ/381560 03170 60 55099768117 67000 8, 90201908901 211 
10১9 ০2108 9569700 01 6006 ৪5১196, 6109 1350159 [901706 
০৫ 17৮৮7 29186156 60 101128106 700%7৪, 2599191066০ 
61,958. 700 190077011200 109 19280101099, 1111518 
10000906700, ৪৪ (1১5 0102008190০ 3৮, £1070 118 ০0, 
92:05)5559 19227017789. 6005 58518681109 0৫ 0008 
17752205, 1780 880 00০76020165 ০0 (01095161200 7005 
০৪ 021 63৩ 8919০6 6180. 01070868105 00916 12. 



"  স্বত্যুঞ্তয় বিদ্যালঙ্কার 
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শিক্সা মৃত্যুঞ্জয় 
বাংল-গঞ্ভের সহিত মৃত্যুঞ্রয়ের সম্পর্ক পূর্বাপর অনুধাবন 

করিলে একাঢ [বিষয়ে 1বন্ময় বো না কবরয়া থাক যায় না 

তাহার প্রাতষ্ঠার ভাগ্যপপ্নিবর্তন। জীবিতকালে এবং স্বত্যুর 

অব্যবহিত পরে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাদ্ধে যে-মৃহ্যুঞ্জয় 

বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ পাত ও লেখক বলিয়া সব্বত্র মান্য 

হুহয়াছেন, কেরী যাহার পাগ্ডিত ও রচনাক্গমতায় এফ ছিলেন 
এবং |নজে চাকুরীতে প্রধান হহয়াও যাহার পদতলে বসিয়া 
শিক্ষাপাভ করিয়াছিলেন,* দেওয়ান পামকমল সেন ধীহাকে 
পগুতসমাজে “6178 4)5980 9103)89716%  বিশেষণে ভূষিত 
করিয়াছেন এবং জন ক্লক মাশম্যান ধাহাকে 99198888০01 

1/5988019) বালতে দ্বিধা করেন নাই--উনবিংশ শতার্ধার 
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৩৬ মৃত্যুপ্গয় বিদ্যালক্কার 

শেষাদ্ধেই দেখিতে পাই, সেই ম্বত্যুঞ্জয়েব বাংল। রচনা লইয়া 
বাংল ভাষ! ও সাহিত্যের এতিহাসিকেরা উপহাল করিতেছেন ! 

মৃত্যুঞজয়ের অধিকাংশ র্চনাই এখন মামাদের ঠস্তগত 

হইয়াছে, শুতরাং আন্দাজে বা লোকশ্রুতি অনুযায়ী তাহাৰ 

রচনার বিচার করা! আর চলে না। এই রচনাগুলি পাঠ করিয়। 
আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বাংলা-গঞ্চের যখন নিতান্ত 
শৈশববস্থা, তখনই তিনি বিভিন্ন গগ্যরীতি লইয়া! পরীক্ষা 

চালাইয়াছেন এবং তাহার বিভিন্ন পুস্তক বিভিন্ন ব্বীতিতে রচনা 
করিবার ছুঃসাহপ দেখাইয়াছেন। এ শিশু ভাষার ভবিষ্কৎ 
বিচিত্র সম্ভাবনার কথ সব্ধবপ্রথম তাহারই মানস নেত্র ধর। 
পড়িয়াছিল এবং ৫কানও প্রাচীন আদর্শের অভাবে তিনি নান। 

আদর্শ লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন । অবণ্য এ কথা ঠিক যে, 
সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় জ্ঞানী মৃতুযু্রয় সংস্কৃত পীতিকে যত দুর 
সম্ভব প্রাধান্য দিয়াছেন, কিন্তু খাঁটি বাংলা রাতিকেও তিনি 

উপেক্ষা করেন নাই ।. স্থির ভাদিতে শ্যন্টিকর্তা যখন উপকরণ 
লইয়া! পরীক্ষা করেন, তখন সমশ্রা ভবিষ্যৎকে তিনি দেখিতে 
পান না বলিয়া কোনও একটি বিশেষ প্রকরণকেই একান্ত 
করিয়! দেখিতে পারেন না। বৃত্যুঞ্জয়ও কোনও একটা নির্দিষ্ট 
রীতিকেই একমাত্র রীতি বলিয়া প্রচার করিতে পারেন নাই ; 
শির্িন্ুলভ প্রেমে সবগুলিকেই ভাবিষ্যৎ বিচারকের হাতে 
তুলিয়া দিয়াছেন । তাহার “বত্রিশ সিংহাসন, “হিতোপদেশ,” 
'রাজাবলি,, “বেদাস্তচন্দ্রিকা এবং বিশেষ করিয়া 'প্রবোধ 



শিল্পী মৃতাঞ্চর ৩৭ 

চন্দ্রিকা'র ভাষায় এইরূপ নানা শিল্পনিদর্শন আছে । আমরা 

সেগুলি চয়ন করিয়া পাঠক-সমাজের নিকট উপস্থাপিত 

করিতেছি । ৃ 

সহ্পয় পাঠককে সর্বদাই স্মরণ রাখিতে খলি যে, মুক্্যঞ্জয়ের 
সমগ্র পুস্তকের ব্চনাকাল ১৮০২ হইতে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্য, 

মাত্র ষোল বশসর। এই কয়েক বগুসরের ইতিহাসই বাংলা 

গঞ্চের ইতিহাসে দি বুক অব জেনেসিস' । ম্তরাং একটু 
যত্ববান্ হহযা বাক্যের অঙ্বয় নির্ণম্ন করিয়া বাক্যার্থ গ্রহণ করিতে 

হইবে, বাহিরের কঠিন রূপই কাঠিন্ের পধ্যাপ্ত শ্রমাণ নয়। 

বিরামচিহেমর অভাব অথবা চিহূ-বিপর্যযয় যথার্থ রসিককে 
প্রতিহত করিবে না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস । 

এই কালে এক ব্যাত্ সেখানে আইল ব্যাগরকে দেখিয়া 

[বক্গয়পাল গাচ্ছের উপবে চডিলেন সেই গাছে এক বানর ছিল। 

সই বানব নাজপুন্বকে কহিল হে গাঙ্গপুভ্র কিছু ভয় নাহি উপরে 

আইস । বানদের কথা শুনিয়া সাক্খপুজ্র উচ্চেতে গেলেন। 

সন্ধ্যাকাণ হইলে বাঞ্জিতে প্াজবুষাবের আগন্ঠ দেখিয়া বানর 

কহিলেন হে গাজপুভ বৃক্ষের নামতে ব্যাপ্র আছে তুমি আমার 

ক্রোড়ে নিদ্রা যাও। ব্াজপুন্র সেইরূপ নিত্রা গেলেন । ব্যাপ্ত 

বানরকে কহিল গুহে বানর মন্তষ্য জাতিতে বিশ্বাস করিও না 

রাঙ্জপুত্রকে ফেলিয়া দেহ তোমার ও আমার আহার হউক । 

বানর কহিল শুন রে ব্যাজ পাঞ্সপুত্র আমাকে বিশ্বাস করিয়াছেন 

তাহাকে আমি নষ্ট করিব ল1। বানরের কথা শুনিয়া ব্যাঙ চ্প 

করিয়া খাঁকিল কিঞিৎ কালে পর বাজপুন্্র শয়ন ত্যাগ করিছ! 
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বসিলেন। বানর রাক্গপুজ্রের উকদেশে মন্তক দিয়া নিত্রা গেলেন । 

বাস পুনর্বার বাক্ষপুল্বকে কহিল হে রাজকুমার বানর জাতিকে 

বিশ্থাম কি তুমি বানরকে ফেলিয়া দেহ ঘে আমার আহার হউক 

জোমার ওয় আমাহইতে কিছু লাই। বাক্পুত্র ব্াযাপ্রের কথা 

শুনিয়া বানবকে ফেলিয়া দিলেন। বানর পড়িস্তা বুক্ষের মধো 

ডাল ধরিয়া বহিল নামতে পড়িল নাঁ। তাহা দেপ্য়া বাজকুমাত 

স্মভাস্থ লঙ্জিত হইলেন বানর কহিল বাজপুল্র ভম্ব করিও না। 

তার পর প্রাম্হকাল হইল বাত সে হানহহতে গেপ।-- 

'বতিশ নিংহাপনঃ (ইহ ১৮০২), পু, ৯১৯ | 

হে ম্ভারাঞ্জ শুন বাজপন্্ী কপন কাহাতেও শ্বি্ব হইয়া থাকেন 

নাঁ। বুক্ত মাংস মল মুখ নাশাবিধ ব্যাধিমষ এ শরীরও 

খ্িপ্ নন এবং পুন্র চিত্র কলজ প্রভৃতি কেহ নিতা নয় অতএব 

এ সক্ষলে আতাস্থিক প্রীতি করা জ্ঞানী জনের উপযুক্ত নয় শ্রীতি 

যেমন হৃথদায়ক বিচ্ছেদে ততোধিক ঢঃপদারক হন অতএব নিত্য 

বস্ততে  মনোভিনিবেশ জ্ঞানীব কর্ডবা। শিতা বস্ত 

সচ্চিদানন্দাবগ্রহ পরম পুর'ষ বাতিরেক কেহ নগর স্টাহাতে মন 

স্স্থির হইলে জীব অনার সংসান্ধ কারাগাবরহই তে মুক্ত হন 17 
এ (ইহ ১৮০২), পৃ. ২৭। 

দক্ষিণ সমুদ্রতীবে টিটিভেরা অত্রী পুক্ুষে বাস কৰে তাহাতে 

প্রনব কাল নিকট হইলে টিউরভী পিকে বলিল চে নাখ 

প্রসবোপযৃক্ত নির্জন স্থান অন্থসন্ধান কন। টিট্রভ ব্পিল হে 

প্রিষ্নে এই স্থান সে বিল এ স্থান সমুদ্রবেলাকতৃকি আক্রান্ত হয় 

টিটিভ বলিল সমুদ্র কি আমাকে নিগ্রহ করিবেন টিট্রভী হাসিয়! 
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বলিল হে স্বামি তোম্মাতে আর সব্ুঙ্রেতে বিস্তর অস্তর টিটিভ 

বিল যে লোক জানে না অথাৎ বাহার বুদ্ধি নাই -সে হুংখের 

পর্রিচ্ছেদ করিতে পারে না আর যাহার বুদ্ধি আচ্ছে সে কষ্টেতেও 

অবলশ্র হণ না অস্থপযুক্ত কাধের শারস্ত ও অস্তবন্দের সহিত 

বিরোধ ৪ বলবানের সহিহ আম্পর্জ! ও ন্লীলোকেরপিংগতে 

বিশ্বান এই চারি ম্বৃতাবর দ্বার অনন্তর পতির বাক্যহেতুকক সে এ 
স্কানেকই প্রণব হইল । এ সকল শুনিয়। শমুদ্রও তাহার সামর্থা 
হ্রানিবাব নিঘিতও সেই অশ্ব সকল অপহরণ করিলেন । তাহার, 

পর টিটিও শোকাতুত্রা হইয়া ভর্ভাকে বলিল হে প্রাণনাথ ভুঃখ 
উপস্থিত হইল আমার সেই সকল মণত্ড নই হইল টিট্রিভ বলিল হে 

পরিয়ে ভয় করিল মা ইহা বলিয়া পক্ষিরদিগের মিপন করিয়া 

পক্ষিরপিগের প্রধান গরুঞেপ নিকট গেল ০সথানে যাইয়া টিটিভ 

সকল বুন্থাস্ত ভগবান গক্ড়ের 'অগ্রেতে লিবেদন কন্গিল হে প্রো 

আপন গৃহ্তকত অবস্থিত আছি অপরাধ ব্যতিরেকে সমুদ্ঘকত্তাক 

নিগৃহীত হইয়াছ ॥ অনন্ত আহার বচন শুনিনা স্যই স্থিতি 

'প্রলগ্েব কা ণে গবান্ নারায়ণ প্রস্থ বিজ্ঞাপিত হইম্বা সমুদ্রকে 

অগ্ুড দানের শিমিত্তে আদেশ কপ্পিলেন তাহার পর সমুদ্ধ ভগবানের 

আজ্ঞা! মন্ডকে কবিতা সে অণু সকল টিট্টিভকে সমর্পণ করিপেন 17 

'হ?ভাপদেশ” € ইত ১৮০৮), পৃ ৮৭1 

'যষে সিংহাসনে কোটি কোটি লক্ষ বর্ণদাতারা বদিতেন সেই 

সিংহাসনে মুঠিমান্র ভি্তা্থী অনায়াসে বলিল । যে সিংহাসনে 
বিবিধপ্রকার বত্বালক্কাতধারিরা বলতেন সে সিংহাসনে ভল্ম- 

বিভূবিতসর্বাঙ্ কুষোগী বসিল। যে সিংহাসনে অযুলায রখ্ধমন্্ 

কিরীটধাপ্ি রাজার? বসিতেন পেই সিংহাসলে জটাধারী 
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বসিল। যে সিংহাসনস্থ রাঞ্জারদের নিকটে অনাবৃত অঙ্গে কেহ 

যাইতে পারিত না সেই সিংহাপনে স্বয়ং [দগম্ব রক্ষা হইল। 

যে পিংহাসনস্থ রাজারদের সম্মুখে অগ্নলীরুত হস্তদ্বয মন্থকে ধাগণ 

করিয়া লোকেবা দাড়াইয়া থাকিত সেই সি'হাসনের বাজ স্বয়ং 

্ধবাছ হইল 1---রাজাবলি” ( ইৎ ১৮০৮) পৃ ১৩৪ । 

দণ্ডকারণ্যে প্রাচী নদীতীরে বছুকালাবধি এক তপন্থী 

তপস্যা কবেন বিবিধ কুক্ছ সাধ্য তপঃ করিয়াও তপঃসিদ্ধিভাগী 

হন না। দৈবাৎ এ তপোধানের তপোবনেতে এক দিবস নাদ 

মুনি আসিয়া উপাস্থত হইলেন । এ তপন্থী বহুমানপুগঃলর 

পাছ্যার্ঘযাসন দান ও স্বাগত প্রশ্ন করিরা নারদ মুনিকে নিবেদন 

কবিলেন। হে ঈশ্বগদশি মুনি বত কাল ব্যতীন হইল আমি 

তপস্ঞা করিতেছি তপংসিদি হয পা কত কালে আমান শপঃপিকি 

হইবে ইহা আপনি ঈখরসমীপে জানিয়া আমাকে আজ্ঞা 

করিবেন। তাপসের এই বাক্য শুনিয়া নারদ নুনি ঈশ্বর 

সন্গিধানে গিয়! তাহার কথা নিবেদন করিলেন । ঈশ্বর আজ্ঞ। 

করিফেন এ তাপসের পোবনোপকণ্ঠে যে অত্বিবুহৎ তিশ্ডিড়ী 
বুক্ষ আছে সে বৃক্ষের যত পত্র তত শত বসবে ভার তপস্যা সিদ্ধি 

হইবে 1 “প্রবোদ চক্দ্রিকা (ইহ ১৮১৩), পুত ২৫৫। 

ইহা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল তবে কি আজি ধাওয়া হবে, 
না ক্ষুধায় কি মরিব। তংপত্বী কহিল মরুকম্যানে আজি কি 
পিঠা না খাইলেই নয় দেখিদেকি হাড়িকুড়ী খুদকুড় যদি কিছু 
খাকে। ইহা কহিয়া.ঘরহইতে খুদকুঁড়া আনিয়া বাটিতে বসিয়া 

কহিল শীলটা ভাল বটে লোড়াট। ষ ইচ্ছা তা এতে কি চিকণ, 

বাটা 'হয় মরুক যেমন হউক বাটি ত। ইহা কহিয়া 
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খুদকুণ্ডা বাটিয়া কহিল'বাটা তে? এক প্রকার হইল জালুণি পিঠ 
খাইব| না লুণ তেল আনিতে হইবে । গতিক্রিয়ার এই কথ! 
শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল ওরে বাছা ঠক তৈল লবণ কোথাহইতে 
গোছে গাছে কিছু আন। ইহা শুনিয়া ঠক নামে তৎপুত্র কোন 
পনডসীর এক ছালয়াকে "আয় আমার সঙ্গে তোকে মোয়। দিব 
এইরূপে ভুলাইয়া সঙ্গে লইয়া বাজারে গিয়া এক মু্ির দোকানে 
এ বালককে বন্ধক রাশিয়া তৈল লবণ লইয়া ধনে আইল । 

৩াপতা জিজ্ঞাপিল কিন্ধপে ঠতলপ লব আনিলি ঠক কহিল এক 
ছোড়ে ভুপাইয়া বন্ধক দিয় মুদ্দি শালাকে ঠকিম়া আনিপাম 
হই? শুনিয়া তৎপিতা কহিল হা1 মোর বাছ? এই তে বটে না হবে 

কেন আমার পুজ্র ভাপ অঙ্গ ককিয়া খাইতে পাপিবে। এইকপে 
পুত্রের ধন্তবাদ করিগ। ভাষাকে কহিল ওলো "মাগি ধা যা লীগ 
পিঠা কাবগ। ক্ষুধাতে নাচি ল1--& (ইং ১৮১৩), পৃ. ২৬০-৩১। 

এক স্থানে অনেক বক বাঁসয়াছিল অকম্মাৎ সেই স্থানে মানস 
সঝোবরনিবাসী এক রাজহংস আসিয়া উপস্থিত হুইল । * বকেরা 
এ হংসকে দেখিয়া অতাস্ত চমংকুত হইয়) লোহিত লোচন লপন 
চরণ ধবল শবীর তুমি কেহে। হংস কহিল আমি রাজহংস | 
বকেরা কহিল ওহো তুমিই রাজহংস বটে ভাল এক্ষণে কোথা- 
হইতে আইলা। মানস কাসারহইতে। সেস্থানে কি আছে! 
হববর্প বর্ণ রাজীবরাজী পীষৃষতুল্য জল নান! বগ্মেতে নিবন্ধ, 
্ালবাল যাপদের এতাদুশ পাদপপংক্তি প্রতীরেতে বছবিধ 
সণপিখচিত হিরপায় সোপানাবপি এই সকল তথা আছে । এতজপ 
উতর প্রত্যত্তরানস্তর ন্ুঞ্চের! কছিগ সেখানে শামুক আছে হংস 
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কহিল না। এই কথা শ্রবণমান্রে কহেববা! হংসকে হী হী করিম 

উপহাস করিল 1--এঁ €( ইং ১৮১৩) প* ২৬৬ । 

দক্ষিণ দেশে উত্জাপ্রনী নামে নগরীতে দাক্ষিণাত্য রাজরাজী- 

শিখোবত্বমপ্রিতচপণ উজ্্য়িনী বিজ্ঞ নাঁগে এক নাব্বভৌন 

মহ বানদ ছিলেন। তাহার পুত্র বারকেশনীনাম। এক দিবদ 

অবণ্যান্তর1ণে মুগরা কব্ছা ইতশু তে বন শ্রমণজনিত পনিশএমেতে 

লিতান্ত আা্ত হস! তঞ্চণিশুনক্থন্দর ইন্দীবর কৈরবকোরক' 

হ্ুশ্পকীমুখননোহরান্দোলিতভোত্সুলবাজীব নিশ্মল স্থমিগ্ধজল 

পুফগিণী তটস্থ-ন বটবিহপিচ্ছামাতে নিধাথকালীন দিবসাবসান্ 

সময় খটঙ্জটাতে ঘোটক বঙ্দন কাবিরা নিঙ্গভূত্য জনপমাজাগনন 
গ্রজীক্ষাতে উপবিঈ হতলেন । তদনন্তর বাজদ্বারস্থিত ঘটাযন্্্থ 

দণ্ডতাম্রীতুল্য দিবাকর জলানমগ্প স্তাৰ অশ্ুমিত হইলেন ।--&, 
(ইহ ১৮১৬), পুত ২৭১-৭২। 

তাহ।ৰ সী কপালে করাঘাত কবিয়া ও মা একি হইল 

শিয়ালের কামড বড় মন্দ না জানি মোর ভাগ্যে কি আছে 

অভাগনী জন্মহ্ঃখিনী মুই । মোরা চাস্ করিব ফসল পাবো বাজার 

পাজন্ব দিয়! ঘা থাকে তাহান্ডেই বছুবশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো 

ছেলেপিলাগুণি পুধিব ॥ যে বছর শুক1 হাঁজাতে কিছু খন্দ না 

হয় সে বছর বড় ছুঃখে দিন কাটি কেবল উভিধানের মুড়ী ও 

মটর মন্থর শাক পাত শামুক গুগুলি সিজাইয়। খাইয়া বাচি 

থড়রুট? কাটা শুকনা! পাতা কর্ষী তুঁষ ও বিলঘু'টিয়। কুড়াইযা 

জালানি করি। কাপাস তুলি তুলা কৰি ফুড়ী গ্িজী পাইজ 

করি চরকাতে স্থতা কাটি কাপড় বুনাইয়া পরি । আপনি মাটে 
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থাঁটে বেড়াইয়া ফলফুলারিটা যা পাই তাহা হাটে বাজাবে মাতান় 

মোট কগিছা লইয়। গিয়া বেচিয়া পোণেক দশ গণ্ডা যা পাই। 
ও মিন্না পাডাপডসিদের ঘরে নুনিস্ খাটিয় ছুই চারি পোণ যাহ! 

পথ তাহাতে তাতির বাণী দিও তেগ লুণ করি কাটনা কাটি 
ভাড়া গানি ধান কুডাই ও পিঙ্গাই শুকাই ভানি খুদ কুঁড়া ফেণ 
'্আমানি পাই । শাক ভাত পেট ভবিয়া যে দিন খাই সে দিন 
তো!.জন্মতিথি। কাপড় বিলা কেয়ো পাচা ঠকরিযা খায় তেঙ্স 
বিংনে মাতায় খড়ি উড়ে । শীতে দিনে কাথা খানী ছালিয়া 
খালিকেপ গায় দি আপনাদা ছুই প্রাণী বিচালি বিছাইয়া 
পোনালের বিড়ায় মাতা দিক দেলের মাদুর গায় দিয়া শুই । 
বামন গহনা কথন চক্ষে ৪ দেখিতে পাই না যদি কথন পাধপান্ণ 
পাহতে পাই 9 বাপা তালের পাতা কাণে পগিতে ও পুতির 
মালা গলাযু পদ্িতে «ও দাগ সীসা পিলের বালা তাড় মল খাড়ু 
গাম পাঁদতে পাই তবেতো বাজ্নাণী তই | এ ছুঃখেও ছুরস্ত 
পাদ্রা হাজ্জা চা হইলেও আপন গা্গস্বের কড়া গণ্ডা ক্রান্তি বট 
ধুল ছাড়ে না এক আধ দিন আগে পাঙে সহে না) যগ্যপিশ্যাৎ 
কপল ইন হবে তার সদ দামং বুঝিনা 2য় কড়া কপর্দক ছাড়ে 
শা। যদি দিবার থোন না হয় তবে সানা মোড়ল পাটোয়ারি 
ইজারদার তালুকদার জধীদারের! পাইক পেয়াদা পাঠারা হাল 
যোগ্লাল ফাল হালিয়া বলদ দাখড়া গরু বাছুর বকৃত1 কাথা পাতরা 
চুপড়ী ঝুলা ধৃসনীপধ্/্ বেচিয়। গোবাড়িয়া করিয়া পিটিয়া স্ন্ব 
পয়। মহাজনের দশগুণ সদ দিয়াও মুল আদায় করিতে পারি 
শাঁ কতো বা সাধ সাধনা করি হাতে ধরি পাগ্গ পড়ি হাত জুড়ি 
পাতে কুটা করি। হে ঈশ্বর ছুঃখির উপরেই ছুঃখ ওরে পোড়া 
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বিধাতা আমারদের কপালে এত ছুঃখ লেখিস তোর কি ভাতের 

পাতে আমরাই ছাই দিয়াছি 1, পৃ. ২৮৯-৯০ 1 

হুরগন বন পর্বতে কণ্টকোদ্ধার করি প্রথম পথগ্রবন্তক 

প্রাচীনতগন বিদ্যাঙ্গননুদ্ধ পঙ্ডিতেরদের কতৃক প্রকাশিত পথের 

পরিফান করিরা নেই পথের পূৰ্বাপেক্ষা উত্তমত্তকারীও যদি 

হউন গ্রাচীন পপ্ডিতেরা তথাপি তাদৃশ 'প্রা৮&নতব পর্ডিভেরদের 
হইতে বড় হন না ষে গ্রথম পথণগ্রবর্তক সেই বড় ও তত প্রবর্তিত 

ও তদুভ্তরপগ্ডিতপপিষ্কত যে পথ সেই পথ । মহাজনেো ষেন গতঃ 

স পন্থাঃ হাতি । আধুশক ধনমদমন্ত আগ্তেরদেপ স্বাহ্ঙ্কার- 
কুজ্ঞীনেতে রত থে পথ সে কেবল লোকবিনাশার্থ কিন্বা ভাখদের 

পাজপখ পগিত্াাগে নৃতনপথগামীরা বিপদ্পরস্ত অবশ্য হয় ও 

গমনকালে নান! নিষ্ধসাক্য 1 মানিয়া তৎপথগামীবা ততোধিক 

বিপত্তভাগী হম 1--বেদাস্ত চ্দ্রিকা? (ইং ১৮১৭), পু. ২০৯ । 

পরমার্থদশী ধাশ্মিক সত্পুকুষেরদের নিশ্মলজলবদ্বুদ্ধিতে 

বেদান্তসিদ্ধান্ত বিস্তাবার্থে ঠতলকণাবৎ বেদান্তাসদ্ধাস্থলেশমাত্র 

প্রশ্ষেপ করা গেল আব যেমন মণি পথে ঘাটে পড়িয়! খাকে লা 

কিন্ত তৎপরীক্ষকেএ? উত্তম স'পুটেতে অতিষযত্বে দূঢতর বন্ধন 

কন্দিয়া রাখেন তেমনি শান্বনিদ্ধাস্ত নিতান্ত লৌকিক ভাষাতে 

থাকে ন। কিন্তু স্থুপকক ব্দরীধলবৎ বাক্যেতে বদ্ধ হইলেই থাকে । 

আবে যেমন বূপালকঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হুদরার্থবোদ্ধা সচতুর 
পুরুষের] দিগন্বরী অসতা নারীর লন্দর্শনে পরাঙুখ হন তেমনি 

সালক্কারা শান্সার্থবতী সাধুভাষার হৃদযার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্রা 

উচ্ছজ্খল। লৌকিক ভাষা শ্রবণমাত্রেতেই পরাব্দুখ হুন।-_এ, 
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যথেচ্ছভাবে আহ্বত উপরের তৃষ্টান্তগুলি. হইতে লহজেই 

প্রতীয়মান হইবে যে, ভাবার ব্যাকরণ-অভিধানও যখন সুষ্ঠুভাবে 

রচিত ও সঙ্কলিত হয় নাই, মৃত্যুঞ্জম় তখনই কতকগুঙ্গি 

অপ্রচলিত ও পঙ্গু শব্দ পরস্পর যোজনা করিয়া নানা বিচিত্র 

রস উদ্দদ্ধ করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন এবং তাহার চেষ্টা 

সাংশিক ফলবতী হইয়াছিল । অথাৎ শিল্পীর প্রতিভা ভীহার 
৷ শ্ুতরাং রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগর-সম্পকিত প্রসিদ্ধ উক্তি 

প্লয় বিছ্যালক্কার সম্বন্ধে প্রযোজ্য । তিনি লিখিতে 

পীপিতেন - 

৪. মৃত্যুঞ্যয় বাংলাভাষাব প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন । তৎপুবেধে 
রা ইলায় গঞ্চলাহিত্যের স্বুচন। হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই দব্বপ্রথমে 

ীংলা-গঞ্ধে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন ।-.“মৃত্যু্জয় বাংলা 
ষ্তভাষার উচ্চখ্খল জনতাকে বুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, শুপরিচ্ছন্স 
র নিবং সুসংবত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কাব্যকুশলতা দান 

ফিরিযাছেন__এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাব্প্রক!শের 
্রঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র 
'আবিক্ষাব, ও "অধিকার করিয়া লইতে পারেন--কিস্ত ধিনি এই 
সেনানীর রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথম তাহাকেই 
দিতে হয়|, 

?. যে কারণেই হউক, পণ্ডিতী ভাষা, লইয়া মৃত্যুঞয়কে পরবর্তী 
কালে অনেক লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছে । এই অপবাদ মিথ্যা, 
এত দিনে তাহার ক্ষালন হওয়া আবশ্টক। ্ 
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সৃত্যুঞ্জয়ের ভীষাব “ডশকউত্ব” দেখাইতে দিয় বাজনা রায়ণ 

বন্থু-প্রমুখ্* পণ্ডিতগণ 'প্রবোধ চক্দ্রিকা'র “কোকিলকুল- 
কলালাপধাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছ)করাত্যস্ছ 

নিঝরাস্তঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে” এই বাকাটিই বারংবার 
উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং এই অতিসমাপবন্ধ বাক্যের স্ুকঠিন 
বাহা রূপই পাঠক-সম্প্রদায়কে শ্বৃহ্যুঞ্জয় সম্বঙ্গে বিরূপ করিয়া 
তুলিয়াছে। এই বিরূপতা বর্জনান কাল পধ্যস্ত পৌছিয়া 
ববীন্দ্রনাথের মত সাহিত্য-প্রধানকেও ভীত চকিত করিগ্লাছে, ইহা 
আমরা দেখিয়াছি । কিন্তু আশ্চধ্যের বিষঘ, কিংবদন্তী অনুযায়ী 

চিল কর্তৃক কণ্তিত এবং উদ্ধে নীত কর্ণধণ্ডের প্রতি ইহার! 

উদ্ধমুখী হইয়াই ধাবমান হইয়াছেন, ব্বীয় মস্তকসংলগ্র করণে 
হস্তক্ষেপ করিয়া তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সত্যাসত্য নির্ণঘ্বের চেষ্ট। 
কেহ করেন নাই । কিন্ত আসলে যে মৃতগ্জয় “মধ্যমপ্রাণাঈুর- 
বগল! বাণী”র উদাহরণ ব্বর্বপহ উক্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, 

এই সামান্য তথ্যটি কেহ হিসাবের মধে) আনেন নাই । পরবোধ 

চন্দ্রিকী'র যে-অংশে উক্ত উদাহরণ দেওয়। হইয়াছে, তাহা নিঙ্ষে 

হুবহু ডদ্কৃত.হইল ৯ 
বর্গের মধ্যে প্রথম তৃতীয় পঞ্চম বর্ণ আর ষ বল এই আঠার 

অক্ষর অল্পপ্রাণ হুয়। এতম্বতিবিক্ত মহাপ্রাণ হনব । €কান 

পডতেরা কহিয়াছেন বর্ণ তিন প্রকান্র হয় মহা প্রাণ মধ্য প্রাণ ও 
অল্পপ্রাণ। বর্গের ঘকাবানি পাঁচ চতুর্থবণ আর তকান ও রে 

* বাঙ্গালা ভাব ও সাহিত)বিষক বক ত (ইং ১৮৭৮ ), প্র. ২১-২২। 
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ও বিসগঁষুক্ত অন্থস্বারযুত ও সংযুক্ত বর্ণের পুর্ব বর্ণ এই সকল 

মহাপ্রাণ হয় ॥ বর্সেক আদি ককাীবাি পাত পঞ্চম বর্ণ ওকাবাদি 

পাচ য বল ওককানার্দ এই সকল সক্ষর অল্পগ্রাণ । অল্পগ্মাণ 

৪ মহাপগ্রাণভিন্ন যে অন্*র সে মব্যপ্রাণ হয়ত । 

আচাধ্য প্রভাকরনামা ওক বাক্গপুজকে কহিলেন হে রাজপুত্র 

তোমার চিতেব বিলাসেৰ নিমিত্তে কথ। প্রস্তাবে কিছু শাস্ত- 

সিদ্ধান্ত কহিলাম সম্পরতি বাক্যেব দশবিধ গুণ হয় তাহার বিশেষ 

কহি শুন। ৃ 

শেষ । প্রসাদ । সমতা । বাধুধ্য । হুঞ্ুমারত।। অর্থ- 

বারি । উদারত্ব। ওজ। কাশি । সমাধি এই দশ প্রকার 

গুণ সকল বাক্যের প্রাণ হন কেনন। তই গুণবাতিবেকে যে ভাষা 

মে মৃতপ্রাহ । এই সঙল শ্রণের তধপশ্থীত্য কোনৎ ভাধাতে 

দেখা যায়। এই সবশুশের প্রত্যেকের পক্ষণ ও উদাহরণ গুন ।*** 

বাক্যপ্রবান্ধতে যে অবৈষন্য সে সমতাখ্য গুণ হয়।' 
বাক প্রবন্ধ মু ও স্যুট ও মধ্যম এই তিন ভেদেতে ত্রিবিধ হয়। 
-অষ্টাঞাপাক্ষরময় বাক্য স্ব বাক) হয়। মহাপ্রাণাক্ষর প্রচুর বাক্য 
স্ফুট বাক্য হয়। মধ্যম প্রাশাক্ষরবহুল। বাণী যধ্যম হয়। 
“কোকিলবুলকপালাপবাচাল যে মপ্যাচলানিল সে উচ্ছলচ্ছী- 
কন্াত্যচ্ছ নিবন্বাস্তং কণাচ্ছ্র হহৃধ! আমিতেছে” । এঙ্জপ 
বৈষম্য ধোধপহিত যে বাক্য সে সান্যগ্ুণবৎ বাক্য হয়। 

€“ম্বতুয়-গ্রন্থাবপা। পু, ৯২৯১ ২৪৩-৪৪ ) 

মৃত্যুপ্রয়ের ভাষাৰ সহিভ' তুলনায় রামমোহনের ভাবার 
শ্রেষ্ঠ্ব প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্টে সেদিনও পধ্যন্ত সাময়িক 
পত্রিকায় আন্দোলন হইতে দেখিয়াছি । এ প্রসঙ্গে আমরা. 



৪৮ মৃত্যুঞ্জয় বিগ্তালঙ্কার . 

নিজের! কোনও প্রতিবাদ করিব না। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত 

প্রমথ চৌধুরী ১৩২১ সালে উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের 

সভাপতিরূপে যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহাই উদ্ধত কারয়া 

আমাদের বঞ্তবা শেষ করিতেছি । চৌধুরী মহাশয় বলিতেছেন -- 
মুত্তাঞ্জয় তর্কালঙ্কার কালের হিসাপ এবং গমতার ঠিনা বত 

দুই হিসাবেই এ৯ [পঠিত] শ্রেণীর লেখকদিগের অগ্রগণ্য । 

তাহার রচিত প্রবোধচন্টরিকা ১৮১০ 1 ১৮৩৩? ] খুটাবে গ্রথম 

প্রকাশিজ হয়। গ্রবোধচন্দ্রিকাধাং প্রথমণ্তবকে  মুখবন্ধে 

ভাষাগ্রশংসানাম পথনকুন্্রমের শেষা খে লিখিত আছে যে-- 

পগোডীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেবজাতের নি 

কেন পণ্ডিত প্রবৌধ-চন্দিক] নামে গ্গ্থ শচিজেছেন -- 

বঙ্গভাষানগন্ধে তকালঙ্কাবমত।শয়ের পারশ। কিরূপ ছিল 

তাহার পবিচয় তিনি নিজেই য়াঠেন-2 

"অন্মপাঁদির ভাষার যুগনহ লৈখধ!বূপতামাতে গ্রতীতি সে 

উচ্চার্ণ-ক্রিয়ার অতিনীদ্রত। গুধু উপর্ন পো ভাবাপস্থিত কো মলতর- 

বছুল-কমলদল সুচীবেধন ক্রিমা্ মত 1.৮ 

ফলতঃ এ সকল তকালঙ্কারমহাশঘের নিঙ্গের বচন নহে । 

ধণ্ডতীরু কাব্যাদর্শ প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত পদ্/কে চন্দমুর্ত এবং 

বিওক্তিচুুত করিয়া তর্কালঙ্কারমহাণয় এই কিন্তুতকিমাকার 

গাছের স্থষ্ট করিয়াছিলেন ।*'নিজে কখনই এবপ বচশাকে গঞ্চের 

আদর্শ মনে করেন নাই । সংস্কৃত পছ্চের ছন্দপাত করিলে তাহা 

যে বাঙ্গলা গণ্চে পরিণত হয়, এক্ধপ,ধাবণা যে তাহার মনে ছিল 

একথা বিশ্বাস করা কঠিন । কেননা তিনি একদিকে যেমন সাধু- 
অভাষার আদি-লেখক--অপবরদিকেও তিনি তেমনি চল্তি-ভাষারও 
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আদর্শ লেখক । শিয়ে তাহার চল্তি-ভাষার নমুনা »উদ্ধৃত 

করিয়া দিতেছি। 

“মেরা চাস করিব ফসল পাবো, পাজার বাজন্ব দিয়া যা 

থাকে, তাহাতেই বছরশুদ্ধ অঙ্গ করিয়া খাবো, ছেলেপিলানুণি 

পুযিব । যে বছর শুক! হালাতে কিছু খন্দ না হয়, সে বছৰ 

বড় ছুঃখে দিন কাটি, কেখল উড়িধানের মুড়ী ও মটর ম্নর শাক 

পা, শাখুব গুগুল শিজাইর1 খাইয়া ঝাচি। খড়কুটা কাটা 

শুকপ] পাতা ককী তুষ ৪ ধিলঘুটিয় কুডাইয়া জ্বালানি করি। 

কাপ।স তুলি তুনা করি ফুডী শিজী প।ইর্জ করি চরকাতে সততা 
কাটি, কাপড় বুনাইয়া পরি । আপন মাটে ঘাটে বেড়াইয়! 

ফলফুলাবিটা যা পাই তাহ! হাটে বাঙ্জাবে মাতায় মোট করিয়া 

লউয়া গিম্বা বেচিয়া পোণেক দশ গণ্ডা যাপাই। ও মিন্সা 

পাড়াপড়সিদের ঘরে মুনিস্ খাটিয়া ছুই চারি পোণ যাহী পায়, 
তাহাত তাঁতির বাণী দিও তেল লুণ করি, কাটন। কাটি, ভাড়া 

ভানি, ধান কুড়াই ও সিঙ্জাই স্কাই ভানি, খুদ কুঁড়া ফেণ 

আমানি খাই। শাক ভাত পেট ভরিয়। ধে দিন খাই, সে দিন 

তো] জন্মাতথি। শীতেস দিনে কাথ| থানা ছালিয়া গুলিকে 

গায়দি। আপনারা ছই প্রাণী ক্চালি বিছাইয়! পোগ্ালের 

বিড়ায় মাতা দিয়া মেলের মার গায় দিয়া শুই । বাসন গহন! 

কথন চক্ষে দেখিতে পাই না। যদি কখন পারায় খাইতে. 

পাই ও বাঙ্গা তালের পাতা! কাণে পরিতে ও পুশতির মালা গলায় 

পরিতে ও রাঙ্গ সীসা পিতলের বাল! তাড় মগ খাড়ু গায় পরিষ্ঠেগ 

পাই তবেতো র্বাজবানী হই। এ ছুঃখেও তুরন্থ রাজা হাজ! 
শুক] হইলেও আপন যাজদ্থের কড়া গণ! ক্রাস্তি বট ধূল ছাড়ে 

€ 
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না। এক আদ দিন আগে পাছে সহে না। যগ্যপিত্ঞাৎ কখন 

হু তবে ভার সুদ দামং বৃঝিয়। পখত করা কপনর্দ 5 ছাডে না । 

খর্দি দিবার ম্বোত্র ন! হয় তবে সানা মোড়ল পাটোয়াতি 

ইচ্গারদাগ তালুকদার জনাদাবেরা পাতক পেয়াদা পাঠাইয়। হাল 
ধোয়াল ফাল হালিয়া বজদ ধামডা গণ বাছুর বকৃনা কাথা পাতরা 

চুপড়া কুলা ধুচদ্ধ পর্যন্ত বেচিম'” গোবাড়িয়া কিয়া পিসিছা 
সর্ব লঘ। ম্হাগনের দশগ্ডণ নদ দিনা মুশ আদায় করিতে 

পারি না, কতো কা সাধ্য সাধনা কি, হাত ধরি পাদ পি হাত 

জুড়ি দ্াতে প্ুটা করি ॥ হে ঈশ্বর হুঃপির ডিপগেই ছুইথ । আবে 

পোড়া বিধাতা আমারদেন কপালে এত হু পেগিস্। তো 

কি গাতের পাঁতে আমগাই ছাই দিয়াছি।” 

এ ভাষা অন্মদীয় ভাষা হডক আব না হউক, হহ1 “ষ খাটি 

বাঙ্গলা সে বিষয়ে দন্দেহ নাহ। এ ভাষা সজীব সতেজ সবল 

খ্বচ্ছন্দ 'ও সস 1 ইহার গতি মুক্ত াইহাবর শরীরে হলশযান্রজ 

জড়তা নাই । এবং এ ভাষা ঘে সাঁহত্য-এ৮নর. উপধোগী 

উপরোক্ত নমুনাই ভাহার প্রমাণ 1 আমার বিশ্বাস, আমাদের 

পূর্ববর্তী লেখকের! যদি তর্কালক্ষারমহাশয্ষেণ রচনার এই বনী 

রীতি 'অব্লশখন করিতেন তাহা হইলে কালক্রমে এই ভাষ। 

আুস্স্কৃভত এবং পুষ্ট হইয়। আমাদের সাহিত্যের শ্রাবুদ্ধি 

করিত । 
কিন্ত তাস্থার [রামমোহন বেন ) অবলদ্িত বীতি থে 

বঙ্গসাহিত্যে গ্রাহ হয় নাই তাহার প্রধান কারণ, ভিনি সংস্কৃত 

শাস্ত্রের ভাম্তকাঝদিগের বচনাপক্ছতি অনুসরণ করিষাছিক্নে। 

এ গন্ধ, আমরা যাহাকে 28046779 08:০99 বলি, তাহা নয় । 



চিত্র ্ ৫১ 

পদে পদে পব্বপক্ষকে প্ুদর্গিণ কলিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক 

গগছ্ের প্রকৃতি নয় 1--*সনূজ্জ পত্র” কান্ধন ১৩২১। 

চিত্র 

রবার্ট হোম-অঙ্গিত “কেরী ও ভীাহাৰ যুনশী” -চিপ্রখানি 
ন্থপরিচিত / এই চিত্রে অঙ্কিত পঞ্ডিতটিকে এযাবঙ অনেকেই 

মুত্ুগ্তয় বিদ্যালঙ্কারের প্রতিকৃতি বলিয়া চাল।ইয়াছেন।* এই 
ভুলের স্ুত্রপাত হয় কেরী সম্বন্ধে ডক্তুর উহল্সনের রঢনাল একটি 

পাদটীকা হইতে । পাদটাকা।ট এইরূপ £--- 
81736110196, 10151801৮19 6129 17007 5700] ৮/1)083 

[91 8770 05 32591006190 078 00510196979 600091819 10 
11098155 5: 190০108055১ 700. 91131001580] 
2711217590,----15096509 0৮9% ::116770259/ 77720001% 
6৫7৫৮, 1). 1). (7)6005%5৬1), 0১. 5975. 

কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ইহা নদীয়ার পণ্ডিত রামগোপাল 
হ্যায়ালঙ্কার 'গরফে পগাপাল হ্াায়ালঙ্কারের চিত্র-- মৃত্যুঞ্জয় 

বিদ্যালঙ্কারের চিপ নহে। এ-কথার প্রমাণ কেরীর একখানি 
পত্রের নিষ্নো্ধত অংশ হইতে পাওয়া যাইবে। কেরী 
লিখিতেছেন £-- 

ঢু 90201911500 5161) ০০৫ ৮5181) 61011610108 
1095 9০209 1 0059 8986 196 29 0০:৮:54৮, ৮6৫ 0098 

ক কেখাসসাখ যন্ুম্ধার খাবার ইহাকে রাষগাস খহর চিত্রে বলির! উল্লেখ 
করিয়াছেন । ৃ 



৫৭ মৃত্যুর বিদ্যালঙ্কার 

£195৮৮ 0391750 607%6 2 2120510 ৮৩ পাচা 98 
68279012609 5/0116 01 60৮051061000 05090010629. 

৪০0 1189 82৮ানট, তত 17020) 78 20670909658 60৩ 

[১00116, ৬701৮ [211০ 8৪ 109 17৮808151৭5 ৪ 

৪)60170 1১ 709, [15 11106794905 ৮ 5৪৮ 09০0৭. 0189, 

[1015 717179 1৭ (091১9%1 ৮9 ১%11৮1000৮795 28899 

09:9০ ১ 17 /1/7৮ 07671, 8৮) 9৭1, 1১ 902, 

আবও একটি কথা, মার্শমান সাহেব মুত্যপ্তয় বিগলিক্কাবের 

আকুতির বর্ণনায় 10161098079” কথাটি বাবহাৰ 

কারয়াছেন, কিন্তু রবার্ট হোম-অগ্কিত পণ্ডিতের আকৃতি ঠিক 
তাহার বিপরীত । 

ভপসংহার 
বাংলা-গঞ্চে প্রথম সক্ষম শিলী মুহ্াজযের খিপুপ্তুপায় 

জীবনী ও কীর্তির সংক্ষেপ পরিচয় প্রর্ৃন্ত হইল । তিনি যে 
অসাধারণ কীত্তিমান্ এবং বিপুল পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার অধিকারী 
ছিলেন, তাহা কালধর্্মে অ'মরা আজ বিস্মৃত হইলেও তাহার 
কালে তিনি উপেক্ষিত ও অবগ্ঞাত ছিলেন না। বৃহ সৌধের 

ভিত্তি-প্রস্তর-স্থাপন-দিনে আমরা উত্সব করিয়া থাকি, কিন্তু সৌধ- 

সমাপ্তির পর যূগ যুগ অতীত হইলে সেই ভিত্তর কথা কয় জন 

স্মরণ রাখি? স্মরণ রাখি, আর নাই রাখি, তাহার আস্ত ও 

প্রাধান্ঠ সম্ঘদয় লোকের কাছে চিরদিনই পত্য রহিয়া যায়। 



উপসংহান্ টি 

মৃত্যুঞ্জয়ের বিরাটত্ব ধিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, সে-যুগের শ্রেষ্ঠ 
ংবাদিক সেই জন ক্লাক মার্শম্যান তাহার সম্বন্ধে যে প্রশস্তি 

করিয়াছেন, তাহারই প্ুঁনগ্বাবৃত্তি করিয়া আমি সেই যুগন্ধরের 

প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি । তাহার মত বৈদেশিক প্রধানের উক্তি 
শুনিলে সকলেই বিশ্মত হইয়া ভাবিবেন, কি অসাধারণ 

আআ বস্তির ফলে এমন লোককে আমরা ভ্পিতে বসিয়াছি । 

মশরম্যান বনিতেছেন,- | 

2৮6 002 17680010109 25600)1)81817151)6 01170700168 

[171 05091156901 17০7৮ ড/11110107] 56০০৪, 11206910105, 

110, 10110900108 6%০ 06 0715885 090811% 

22৮,75৫ 5৪ 6155 730909%2 ০% 1119 00018679, 05 & 

59199858801 11612,1075,. 175 1১15 2 9৮0758 2989100- 

1১181509 6০:0602 1798 19%15012070292 [0025 2 010080201, 

710 0015 0৮ 1918 8181)5))001)5 261110126550517051 8333 

6119 £1905150705595 01 0015 051076810011070906, 10006 2159 

11) 1))8 100161)16900765 ৪7,3 7102%19109 97515. 1715 
10০৬159৮০০1 0279 901590710 0187818 78 11127581193, 
2794 17191 1387165152 20101705101017 1005 25850310991 
28181009850. (01 68,505 9111)7911015) 000. 5/2991-ঘ. 0, 
উ1075)000175 22176 1750 27521 75775 0 0276%, 
41678775025 512. 77074) 1. 780. 





নাহার এক চভিত্যাকা পাটি পতি সাসিলাস্িপাসপিস্পসসপশি পাস 
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ভবানীচবণ বন্দ্যোণাধ্যায় 
শ্রীরজেন্্নাথ বন্দোপাধ্যায় 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পলিষ . 
২৪৩১, আপার সাবুকুলার রোড 

ক 



প্রকাশক 

আীরামকমল সিংহ 

বঙ্গীয়-লাহিত্য-পরিষং 

প্রথম সংন্করণ--ক।গ্িক ১৩৪৭ 

দ্বিতীধ সংস্করণ--আাবণ ১৩৪৯ 

ভুতীয় সংক্করণ-ফাল্কন ১৩৫৭ 

মল্য চারি আন। 

মুপ্রাকর-_শ্রীসৌদ্ীন্ত্রনাথ দাস 
শনিরঞজন প্রেস ২৫২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা 

৩০৮১1৩1১৯৪৪ 



্াদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসরে 

1 নৃতন পদ্ধতিতে বাঙালী জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি ষাহানা নিয়ন্ত্রণ 

করিয়াছিলেন, ছুঠাগাঞ্রমে তাহাধেণ মধ্যে বাঙালীর নাম খুজিয়। পাওয়া 
যায় না। ঈম্ট ইঞ্ডিযা কোম্পানীর কতিপয় কম্মচারী, শ্রীরামপুর চু'চুড়া 

বর্দমান মালদহ ও কলিকাতার কয়েক জন ইউগ্রোপীয় মিশনরী এবং 

ফোট উইলিয়ুম কলেজের কর্তৃপক্ষের উত্সাহ ও চেষ্টায় মৃতণ পথে বাঙালী 

থে জআযবান। সুর করিয়াছিল, ১৮১৫ গ্রীষ্ট|ন্দের গরে সম্পুর্ণ স্বাধীন ভাবে 

পাজ। পামমোহন বার, বাজা বাধাকান্ত দেব প্রমুখ কয়েকজন দেশহিতৈষী 

তাহাতে ফোগধান কেন। নিজেদের সমাজ, সাহিতা, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র 

সম্বন্ধ মর্গলামখল চিগ্ত। কারয়া [শঙ্গেরাই একট। পথ করিয়া লইবার 

পরব! পণ্ড ৪ আগ্রহ তখন হইতেই বাঙালীরা দেখাইতে সক করে । 

এই চিন্তাশীল দেশনায়কদের মধ্যে তৎকালে যে দুই চারি জন প্রভৃত 

পৃতিষ্টা লা করিিঘাছিলেন, ভবানীচহণ বন্দোপাধ্যায় আহাদের অন্তম। 

' প্রামুনাহন ও বাধাকাস্তের নাম পরবর্তী কাল পধ্যগ্ত পৌছিয়াছে, কিন্তু 
ভবাপাচরণের সমসাময়িক প্রতাপ ইহাদেন কাহারও অপেক্ষা নূন ন। 
হয় সক তিনি কেন বিস্বাতির "তলে তলাইম। গেলেন, তাহা! 

জালিতে হইলে সমার্র-বিপ্রধের মূল কুত্রটি ধরিয়া আলোচনা করিতে 
হইবে । আমরা তাহ] ন। করিয়া, ভবানীচরণ তাহার সমসামগ্রিক সমাজ্জে 
এ সাহিত্যে কতখানি প্রতি।পন্ন ছিলেন, পমসাময়িক ইতিহাস হইতে 
তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি। এই সকল অধুনা-বিস্ত ইতিহাস 
হইতে এই সত্যটি স্প& হইয়া উঠিতেছে যে, সাংবাদিক ও স্ুলেখক 
হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল.। কিন্ত ধাহার। 



৬ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

পরবর্তী কালে এই সকল বিষয়েও এই যুগের ইতিহাস লিখিয়াছেন, 
তাহাদের নিকট ভবানীচরণ তীহ!র প্রাপ্য সম্মান লাভ করেন নাই। 

এক শ5 বৎসর অত্তীত হইত্-নাহইতেহ আমরা তাহার কথা প্রায় 

বস্ৰৃত হইয়াছি । 

স্থতরাং বাহল। কথা-লাহিত্যেন প্রথম প্রন্র্তক, সাহিত্যিক ভবানী- 

চবণের জীবনকাভিনা বিবৃত কান্সখার সাথ কত। আছে । এই বিবপ্শ- 

সঞ্চলনে ভবান।চরণেব শ্বভার অব্যবহিত পরে, তাহার পুজেব তত্বাবধানে 

প্রকাশিত একখানি জীবনচঙ্িত হইতে আমবা বিশেষভাবে সাহাষ্য গ্রহণ 

কাবছাছি | 

বাল্য-জাবন 

“সপন! উড়াগ অন্তগোযাত নাবায়ণর নিবাসী ভনাষজম় বন্যোপাব্যায় 

মহাশয় ধনোপার্জন।ভিলাযে কলিকাতা নগরে সমাগত হই থম ঢাকশালের 

পদবিশেষে নিধুপ্ত থাকিয়া এপ্পকাল মধো শ্বকীস সথ্াবহাব ও শীলতা সাধু হায় 

সকলের নিকট গণ্য মান পূজা হইলেন। 

“উক্ত মহাস্থার জ্যেষ্টপুত্র বাবু ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৯৪ সালের 

আধাঢা ন্ৌর্ণমা শীতে উত্ত পরগনার উক্ত গ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করেন,” | তিনি 

শৈশবকালে শিশু প্রামাণিক [| অর্থাৎ, আদর্শ শিশু ] হইয়। প্রররভাষে ও শান্ত 

স্বভাবে সর্ধবথ! জনক জননীর ও ভ্রাতত ভগিন'র সম্ত্রীড়ক বরন্য বালকাবলির 

আনন্দপ্রদ হন, এইরূপে প্রতিনিরত প্রফুল্প বদনে ত্রীড়া কৌতুকে কৌমারকাল 
যাপন ক্করিলেন, তদনশুর তাহা পিতা কলিকাতা মধ্যে কলুটোল। স্বানে. 

একখানি বাটা ক্রয় পর্ব্বক ভ্াহাকে কলিকাভায় আনয়ন করিয়া! শুত দিনে 

বিদ্তান্ু্জা করাইলেন, যদিচ ততকালে এক্ষণকার স্ঞার বিদ্বাশিক্ষার সরল সরণি 

হি নুতরাং সামান্ত শিক্ষকের নিকট বিগ্তাশিক্ষার্থ প্রবৃত্ত হইলেন ভখ।পি 



বিষয়কর্মের বিবরণ ও চ 

স্বকৃত ন্কৃত্ি বশত স্বল্পকাল মধ্যেই নুকৃতি হইলেন অর্থাৎ বঙ্গীয় পারসীয় এবং 

ইংলন্ত্ীয় অর্থকরী বিদ্যা তাঙ্কার অভ্যাসেব অগ্রলারিণী তইল,"*১। তান উৎসাহ 

সত্বে উপারধাতিত্াা বশত বিছ্যা শিক্ষায় বিরত হইয়! পরিবার পালনে ভারাক্রান্ত 

পিতার সাশ্চাধ্যার্থ যোড়শ বর্ষ বয়: ক্রমে বিষয় কশ্ম।ভিধিক্ত হন 1” (জীবনচরিত, 

পু ১০৩) 

“মানত মহাশয় নবম বর্ষ বয়ঃক্রমে উপনীত ও দশম বর্ষে উদ্বাহিত হন, পরগনা 

খর অস্তঃপাতি মল্লিক নওযষাপাড়া গ্রাম নিধাসি »কালীকিস্কর মন্সিকের 

কঙ্টা সহির্ভ তান প্রথম পবিণর় হস, ভার বিংশ বধ বয়সে প্রথম পুজ প্রীযৃত 

াজকুষ। বন্দোপাশ্যায় ও তাচাব ছুই বৎসর অস্তবে দ্বিতীয় পুক্র বাজরাজেশ্বর 

বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা? চতৃধিংশ বর্ষ বর়ংক্রমে উক্ত পত্বী দৈহিক 

পাড়োপলক্ষে গতপ্রাণা হন,**ণজনকেব তন্পুল্পজ্ঘয অশ্নমতিতে ছিতীয় বার খিবা 
করেন, ততৎপত্বীগর্তে জীযূত নিমাইচপণ পল্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সতী নায়ী 
কঞ্সার জন্ম পারগ্রত তয়।” (ীননচরিত, পু, ১১) 

বিষয়কশ্শের বিবরণ 
বাধ, ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমত কেট কোম্পানির কার্ধ্যাপয়ে 

সরকাবা কাধো নিযুক্ত ইরা অল্পকাল মধ্যে স্বীয় পরিএমে কাধ্যপারদ পিতা 
৬ টিতজ্ঞাত। গুণদ্বারা সাতেবের অন্প্র্চ লাভ করত সদর মেটের কণ্খে নিযুক্ত হন, 
তাহার এক বৎসর অন্তর এ ভৌসেব মুৎসদ্দি হইলেন, এই কপে কিরৎকালবাপন * 
পরলে ভ কালের উদয়ে তাহার হাদস্ে দিগ দর্শনের প্রবৃত্তি উদয় পাউল*, 
তিনি পিত্রাদির প্রবোধোদয়ার্থ ওুচুপার্থ উপার্জনের প্রয়োজন জানাইয়া ১২২১ 
সাসে সর উলিয়ম ক্যার সাহেবের সতি-্ত পশ্চিম প্রদেশে ধাত্রা করিলেন,...পরে 
সাহারার 

*. 03008538300 082 13807092096 69755৫. 705 11 78975 10 6139 ০%8915 ০0£ 
৬ 910০ 50008696৮, 22 ০৪, 1814. 



৮ ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় 

সাহেষের দভিত সিরাটে অবস্থিত হইয়া সময়ে তীর্থাদি ভ্রমণ কব মন 

করিলেন যে কিঞ্চিদর্থ সংগ্রহ পূর্বক ব্দবিকাশ্রমাদি যেসকল ছৃবস্থ ছুর্গম তীর্থ 

আছে তাঠা দর্শনে ষাইবেন কি এক দিবস মিরাটের মধে; কন্তিহ তীর্থাশ্রমির 

নিকট পুরাণ শ্রবণ কালে গাহস্তা ধস্ম প্রকরণে জাত ঠইলেন বে পিড় মাতৃ 

সেোনে ধন্মনিষ্ট গৃহিদ সব্ধতীর দর্শনজাত সম্যক ফলো হয়, পিভপেবাবিমুখ 

ব্যক্তির আন ব্যভীত ভীথ বর্শনে অভীঃ লাভ হতে পাকে না, এই পৌরাণিক 

উপদেশে পবিশেদে কাভার হদসত্তা প্রগল্ভা আশা সংযতা হইল, পরে পঞ্চম 

বৎসরে স্বধামে পুনরাগত হতত পিজ্ঞাদ আনন্দবর্দন তইলেন, তশস্তর সব 

উলিয়ন ক্যান সাঙ্েব ।মবাট হইচ্ছে আিয়। কাল+তা ছুর্গের মেজব জেনরলী 

পদাভিধিক্ ভইলে উক্ত মহাত্স। উহার নিজের মুৎখসদ্দি তন, কিৎকালাজ্তরে 

তাহার খিলাত গমন প্রযুক্ত কৌোন্সেলা কম্পন সাহেবের বাটাতে কাধ্যাভি যকত 

*ইলেন, কালাত্যতে এ সাহেব বোস ই গমন কবাতে তিনি সর চারলুল ডাহাল 

সাহেবের নিবট কলকাতা পনমিটের দারোগাগাণ কন্ছে নিষুত্ত। হইয়া কাধ) 

দ্বার! সরকাব খাহাছুণের অনেক২ লাজেব সোপান দশন কবাহইলে মাহখ তত্প্রতি 

প্রীত হইয়া! তাহাকে প্রধান কলকিউলেটনে কণ্মে নিযুক্ত কবিলেন, কালগ্রমে 

এ সাহেবের পাটন! গমন ও ক্]ার সাহেবেৰ [খলাত হইতে প্রত্যাগমন প্রযুক্ত 

পরমিটেব কম্ম পারত্যাগ পূর্বক উক্ত পাহেরের [নজকাধ] করিতে লাগিলেন, 

তৎ্পরে [দ্থতীয়বাধ এ সাহেব বিলাতগামী ঠঙলে তিনি বিশাপ মিডিলটন 

সাহেবের কণ্ে প্রবৃত্ত হন, পরে জুপ্রিম কোটের চিফ জুফ্টিস সব হেনিরি বাপেট 

সাহেবের নিজের মুৎসদ্দি হইলেন, এক দিবস লার্ড বিশাপ হিবর স!হেব তাহার 

কাধ্যদক্ষতা নির্লোভিত! সভাবাদিতাঁদ সদগুণের কথ! শ্রবণ করিয়া আহ্বান 

পূর্বক নিজ কাধ্যে নিধুক্ত করেন, এবন্প্রকাবে কিছুকাল গত হইলে সর 

ক্রাইইউফর পুলর সাহেব চিফ জুষ্টিসীপদে অভিষিস্ত হইয্থা প্রসঙ্গাবত্ত তাহার 

গুণান্থবাগ শ্রবণে গুণগ্রাহী সাহেব লাভ বিশাপ সাহেবকে অনুরোধ করিয়। 

'াহাকে আনয়ন করত নিজ কাধ্যের ভারার্পণ করিলেন, তাহাতে তাহাকে 



বিষয়কর্শের বিবরণ ৯ 

কিয়ৎকালের জগ্র উভয় স্থানীয় কার্য নির্বাহ কত্তিতে হইয়াছিল, কএক মাস 

পরে চিফ জুষ্টিস সাহেব লোকাভ্তরিত হইলে তান কেবল লাঙড বিশাপেশ কণ্ম 

নির্বাহ ক।বতি লাগিলেন, এ কালে উক্ত সাহেব বিশাপ সকালেজ নামক 

পৃহাছগ্ালন স্কাপন কারয় তদধ্যক্ষতা পদে তাহাকে আভষিত্ত করিলেন, কতক 

কাল এ কাধ কবিরা পরে শোলা! দানার নিশক এজন্ট মেং জিনিং পাঙেবেক 

অপীনে শোলা দানার মধ ভিবিজনেত সাবজ্তাদারী পদে নিযুক্ত হন [ জান্থয়ারি 

১৮১৬1, কালজমে তথাকাখ বাুবারি ভঙ্গঞ্ধগ্ধে স্বাস্থতকারি না তওয়াতে তিনি 

বাটি গান, পরবে তী কাছাবি এবালিস হইলে কিছু ফালেব জন্য গলির 

কালেকটউ হী পাজাঞ্ীগিরি কম্মে নিযুক্ ইয়াছিলেন, তদনস্তর ইংজ্িসম)ান পত্রের 
[পথযা এম্পাদক মেং হই্াকৃইলন সাচের ক্টাভাকে নিজ আফিসের অধাক্ষৈকত 
পাদ নিয্জোজন করেন, কক বহসহ্ পৰে এ কষ্ম ভাগ কিয়া ক্স আফসেৰ 

ফেওধানী পদে আভিস্থিক্ক হন, তদনস্ণ সিং ভিকি গেলি কোশ্পানিগ্ বাণিজ্যাঙায় 

প্রধান গাদন তঠয়। গাগা করিতেং অকস্মাৎ তাহার জীবন ও কাধ্যালস্্ব সম 

পযেই কাল করুক অবকালাত হয়। াশনি বেং স্থানে কাষ্য কবিয়াছিলেন 

হাহা প্রত্যেক হানায় কত্ঠাদিগের ম্বাক্ষারাত শসা পত্র * শ্রাপ্ত তন, হন্দাগা 
প্রকাশ হেঠবেক যে উক্ত তাবৎ কাধ ভিন্ন ভাতার জগ্াষ প্রধানত স্কালেও পিষয় 
ক্ছু ভিসি নি অন্যায়াবলঙ্গলে কখন কান গানে ধনার্জনের যর করেন 

সাই, হ্যারাজিত বভবে সর্বদা সঞ্ঞোয থাকতেন, ভম্িকট অগ১ প্রচুর 

পলোপাজ নেন এবং অধিক স্তথ পন্ভোগের কথা কহিঞে তিনি হ15 কায! 

কাহিতেন যে জিখের কাগণ ধন নক কেবল নন্বিকষ্মজ মনোমাএ, শান্ডচত্ত 
“লাকের। সন্তোবামৃত পানে যেকপ তৃপ্ত ও স্পা ভইবা থাকেন, সে পপ ধনলুৰ 

চকলনল। সহযোক। ইত্ত্রত্ব লাভ কবিস্বাও হইতে পাঞ্জেন না তষহ্েতু আপার পার 
নাই” এই কথ! কহিয্তা। যৌনী হইতেন ইতি” (আীবনঢরিত, পৃ. ৩০৭) 
শসার ৬ 

* ভবানীচন়ণের জীষসতরিতের ৩৫-৪* পৃষ্ঠায় এই সফল প্রশংস পত্র মু্সিত হইকছে। 



১৪ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ভবানীচরণ কিছু দিন বিশপ হেবারের অধীনে চাকুরী করিয়াছিলেন 

-্্উপবি-উদ্কত অংশে তাহার উল্লেখ আছে। তাহার সম্বন্ধে হেবার 

যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, এখানে তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ।-- 
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তার্ধযাত্রা-বিবরণ 
. শপ্রশংসিত মহশিয় সপ্তাবংশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে দিগর্শনেচ্ছু হইয়া! ১২২১ 

সালে প্রথম বার দিগ-জ্রমণে যাআ। করেন, গমন কালে গঙ্গা উভয় তটন্ব সমস্ত 

ধদেবালয় খাধ্যালয দেখিতে২ রাজমহালো উপস্থিত হইয়া মেং ক্যার সাহেবের স্থানে 

করেক। জন, রক্ষক, লইয়! বিদ্ধযাচলে নালান্থলে পর্যটন করিয়া তদলন্তর পূর্ববতলী 



তীর্থযাআা-বিবরণ ১১ 

অগধবাজের রাজধানী মুঙ্গেরের নিকট রামকুণ্ড সীতাকুণ্ডের শীতোফ জলে 

ন্লানাবগাহন করিলেন, পরে মুঙ্গের হইতে দানাক্বোহণে জিলোকজননী সীতাজন্ক 

জনক রাজধির রাজধানী মিথিলার গমন করিয়া তত্রন্ত সমন্ত দেবাপার ও 

দেবাদিদেব মহাদেবের ভগ্ন কাশ্ম্ক দর্শনে প্রফুল্ল মনে পাটনার প্রত্যাগমনার্থ 

যাত্রা করত পথিমধ্যে শালগ্রাম (শিলাগর্ভ। গণ্ডকীসলিলে কুতন্দাত হইয়া হল 

গ্রামের অদূরে গঙ্গাগর্ভে উন্নত পবিত্র বারি প্রবাহ নিত্য ধৌত শিখরাখে 

জ্ঞ্ীবৈগনাথাখা শিব সন্দর্শন পূর্বক পাটনায় উপস্থিত হই] ধানগ্রাষীয় পর্বত 

প্রভৃতি নানা স্থানীয় সৌন্বধ্য দর্শন কবেন। কথিত আছে স্বাপরযুগের 

বাজচন্রবন্তি জরাপন্ধের কারাগার উক্ত পর্বতের উপত্যকায় ছিল অন্তাপি এ 

স্থানে প্রাচীন ভগ্রা্রালিকার নান। চিহ্ন দৃষ্ট হইয়। থাকে । পিতৃ বর্তমানে গর! 

গমনের সার্থকতা বিরহ প্রযুক্ত তাহাতে পরাজ্দুখ হইয়া শোণাথ্য নদে আানাবগাহন 

কবত আনন্দকানন কাশীধাম গমন পূর্বক উত্তববাতিনী লপর্দীঘিক মণিকণিক! 

ীরে শুদ্ধচিত্তে সুন্নাত ভইয়া কাকণ্যনিধান বিশ্বনিদান নির্বাণপ্রদ ভগবান 

বিশ্বেশ্বর পৃ] সমাধান পূর্বক বিশ্বাস বিশ্ববন্দ্য| বিশ্বজননী ভবানী অরপূর্ণার পৃজ। 

দ্বাবা অভীষ্ট পূর্ণ করত পঞ্চ কো !শ মুদ্ছি ক্ষেত্রের দেবালয় দেবনিচয় দর্শন পুরঃপর 

তীর্থবিতিত নিযমাচারে অরিরাত্রি বাস করির। মৃজাপুর গমন করিলেন, তখার 

বিদ্ধ্যাচলে বিদ্ধ্যবালিলীর মোক্ষপ্রদ পাদপক্ষজে মনোমধুপ নিবেশ করাইরা ভক্তি 

মকরম্দর পানে তৃপ্তচেতা হইয়া! 'তীর্থরাজ প্রয়াগে যাত্রা করিলেন, তথায় ত্রিবেধী 

সঙ্গমে দান দান শিরোসুত্ডন দ্বার! নিধূতপাপ হওত বেণীমাধৰ অক্ষয়বট দর্শন 

পূর্বক মিরাট বাত্রা করেন, তথায় কিরৎকাল অধিঠিত হুইয়! পরে মুক্তিধাঙ্গ 

মথুরা গষন করেন, তথ! শ্রীবৃদ্দাবনে ভীগোবিশ, গোগীনাথ, মদনমোহন, 

গোপেশ্বঝাদি দেব দর্শন এবং কালিল্সী তরলতরঙ্গাবগাহিত শৈত্য সৌগঞ্ধা মান্দা 

খুণযুক্তানিল ছোলাইত ক্ণন নিঞ্িত কোকিল কোফকিলাবলি কুচুকল কলিত 
কেলিকেক। বিতুধিত বিকসিত কুন্থমবিলি গলিত মকরণ পানাকুল অলিকুল 
স্টগ্নরিত স্টেরেভোমোদিত যঞ্চুল নিরুষ্ধ পুঞ্জ জনণে, কোকিল বন, কাষ্যবন, 



১২. ভবানীচরণ বন্যোপাধ্যায় 

গ্োোবদ্ধনাদি তীর্থ দর্শমে, এবং চতুরশীতি ক্রোশাবচ্ছি্ন মথুর! মণ্ডল পরিক্রমণে' 

পরম সুখান্থুভিব কবিলেন, তদনস্তর কুকক্ষেত্রাদি তীর্থ ভ্রমণ করিস! হরিদ্বারে 

গঙ্গান্ান করত আলমোরার পর্বত পধাটন পূর্বক ফেদারনাথে গমন করেন, 

এইরূপে প্রথম কার তীর্থ ভমণ করিয়] গৃভে আইসেন, অনস্তর ১২৩০ সালে স্বীয় 

পিতাব গঙ্গালাত হইলে যথাবিধি শ্রান্ধাদি সমাধান কবিয়া দ্বিতীয় বার তীর্ঘযাত্র! 

করেন তত্প্রথমে গয়া গমন করত শ্রীতীগদাধর পাদপদ্মে পিশুদান পূর্বক পাদ 

গয়। চন্দ্রনাথ গমন করত কামাখ্য। দর্শন করিয়। বাট়ী আইসেন, পৰে ১২৫১ * 

সালে তৃতীয় বার তীথবাব্র। কালে রথযাত্রা! সময়ে পুক্ষযোত্তম ক্ষেত্রে প্রয়াণ করত 

পাথমধে ষাজপুর নাভিগয়ায় পিওুদানছা 1 ত্রিগ়া সমাপন কারয়া পিতৃখণ 

মোচিত হইয়া! ভূবনেশ্বরে পুকুযোত্তমে এবং কোণাকে তীর্থবিহিত নিষ়মে নান 

তপণ দেবালয় দেব দর্শন করিয়। তৃপ্ু হন । তিনি নানা তীর্থ ভ্রমণ কালে যেসকল 

কাধ্য করিয়াছেন তা। বিস্তাণ রূপে বধিত হইলে একখানি বৃহুদ্গরস্থ গ্রস্ত 
হইতে পারে। তাহার পরোপকারিতা ও (বচক্ষণতার কথ! কি কঠিব যখন ষে 

তীর্ঘে গন করিয়াছেন তখন সে তীর্থে নিগুঢ় সন্ধান লইয়াছেন, পুকুযোত্তম 
ক্ষেত্রে পাগ্ডার। প্রতারণ! ঘার। লোকনাখাখ্য শিবেব অন্গভোগ বাজারে 

শ্ীঞ্ী্গগল্পাথের ভোগ বলিয়! বিএয় করিত এবং বনুকালাবধি সন্ধান না জানিয়। 

যাত্র্ও তাহা ভোজন করিতেন কিন্তু শাস্ত্রে পুরুযোগুম জগনাথের প্রসাদভিন্ন 

অন্ত দেবতার অন্নভোগ ভক্ষণেগ বিধি নাই, তিনি চতুবতা দ্বারা এ কাষ্যের 

সন্ধান পাইয়। প্রথমত বিক্রেতাদিগকে নিষেধ করেন সে কথায় তাহারা মনোযোগ 

না করাতে পুবীর কালেক্টর সাহেবের সহিন্ত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে বিশেষ 

* তারিথটি সম্ভবতঃ ১২৪১ সাল হইবে। ভবানীচরণ যে ১২৪১ সালেই জীক্ষেত্র 
যাত্রা! করেন, তাছ৬ ভাত্র ১২৪১ তারিখের “সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত নিক্নলিখিত 
সংবাদটি হই ্রীঝি। যাইবে $-- 

জিকা সম্পাদক যহাশয় সংগতি প্ক্ষেঅহইতে প্রত্যাগত হওয়াতে স্বীয্ 
(পরিবারকে মান উক্তি শ্রকাশ করিগ্লাছেন ।» 



ধর্দশনতা সংস্থাপন ১৩ 

প্রক্কার বুঝাইয়া রাজকীয় শাসন দ্বারা এ কুপ্রথা চিয়রহি'ত| করিলেন, এই 

ব্যাপারে ক্ষেতের বাজ! স্থৃষং প্রতিবাদী হটযাও কৃতকার্য হইতে পান্মেম নাই, 
এই বিষবু সাধারণের কি প্রকার হিতকর ভাহ। সাধু লোকেরা বুঝিতে পারিবেন । 

অপর কিনি ক্ষেত্র গমন কালীন বন্থৃতর নদীমধ্যে পারাবারকারি তরিবাহকদিগোর 

অন্থ্যাচার দৃট্টি করিয়াছিলেন প্রত্যাগমন কালে কটকের কমি-গ্রনর সাছেবকে 

তদ্দৌরাত্ম্যমূলক বৃত্তাস্ত অবগত করাইয়। এমত আজ্জাপত্র অর্থাৎ পর্রবানা। বাহির 

করাইলেন বে তন্দার! যাক্িকের| বিনা ক্লেশে বিনা বায়ে নদী পার হইয়া তাঙকাফে 

ধ্বাদের সহিত আশীর্বাদ করিয়াছিলেন ইতি ।” (জীবনচরিত, পু, ৭-১১) 

 পর্মীসভ। সংশ্বাপন 
ভবানীচরণ রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন। পুরাতন এবং নৃতনের সংঘর্ষে 

আমাদের সমাজে যে ভাঙন ধরিয়াছিল, তিনি পুবাতনের পক্ষ হইতে 
অমিতবিক্রমে তাহা রোধ কৰিতে চাহিয়াছিলেন। এই উদ্দেস্টে তিনি 
বহু শান্তগ্রন্থ টাঞ্চাটিগ্লনী-সম্ত পুখির আকাবে তুলট কাগজে পুনমুণন্রিত 
করিয়া দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করেন। হিন্দুকলেজে ইংরেজী 
শিক্ষালাভের ফলে যুবকদের মধ্যে হিন্দু আচারের বন্ধন শিথিল হইয়! 
আসিতেছে দেখিয়া তিনি নবীন আচার-ব্যবহারের ক্রটি প্রতিপানের 
জগ্ত লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এ জগ্ত তাহাকে সে-ফুগের 
ছাত্রসমাজের বিরাগভাজন হুইতে হুইয়াছিল। হিন্দুকলেজের এই 
সকল ছাত্রই উত্তরকালে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, স্থৃতরাং 
বিবোধী ভবানীচরণের কীন্ঠি চ্যাষ্য মূল্য প্রাপ্ত হয় নাই । যামমোহন 
যখন সহমরণ-প্রথাব বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত কয়েন, তখনও 
তবানীচরপ -মসীধৃদ্ধে তাহার সম্দৃখীন হইতে ইতত্ততঃ কৰেন নাই-? 
সহমবপ-নিবারণ-আইন জারি হইলে ভবানীচক়ণ এ আইনের বিক্্গে 



১৪ ভবানীচরগ বন্দে!োপাধ্যাস্ 

আন্দোলন করিবার জন্য এবং "স্বধন্ধ ও সদাচার ও সত্ধ্বহারাদি রক্ষার্থ” 

কপিকাতায় ধন্মসভ1 নামে সমাজ-স্থাপনে অগ্রণী হইয়াছিলেন এবং 

সৃত্যুকাল পধ্যন্ত এই সভার সম্পাদকের কাধ্য বিশেষ কৃতিত্বের সহিত, 

সম্পাদন করিয়াছিলেন । 

১৭ জানুয়ারি ১৮৩০ তারিথে ধর্মসভা স্থাপিত হয়। ভবানীচরণের 

জীবনীতে ধর্মসভার একটি বিবরণ আছে; নিয়ে তাহা! উদ্ধৃত হইল £__ 

১২৩৫ সালে স্বদেশীয় ধন্মরক্ষার্থ উক্ত মহাত্মার প্রধত্ধে এই ধশ্মসভ। স্থাপিত 

হইয়] ইার দ্বারা স্বদেশের ষেং হিতোপলব্ি হইয়াছে তাতা সাধারণের অধিদিত 

নাই, ষদিও এই সভার মুখ্যোদ্দেশ্ট সতী স্গমন ধশ্ম নিবারণের আইন নিবারণ 

কুটিল কাল সহকারে ন! হউক তথাচ বিলাত হইতে অগ্তং ধর্ম বিষষে বুটিস 

গবর্ণমেষ্টের তস্ত গ্তাস নিষেধে স্প্টাদেশ প্রাপ্ত হওয়া! গিয়াছে এবং কলনাইজ 

অর্থাৎ এতদ্দেশে বিনাদেশে ইংলপ্ীয্ সাধারণেব প্রতিবাসিতারূপে বসবাস করণ 
যাহ! এতদেশীয়দিগের অতি ভয়ানক তাহার নিবাৰণ হইয়াছে, এই সভার দ্বার! 

অরষ্ঠাচারি কুপথবিহারি নাস্তিক মতাক্রান্ত হিন্দু সম্তভানেরদিগের মতগর্বধ খর্ব 

হইয়া সনাতন ধর্ম উজ্জ্বল আছে, নানাদেশীয় ধাম্মিকগণ ধশ্ম বিষয়ে (নর্যাতন 

প্রাপ্ত হইয়া এই সভাকে অবগত কৰিলে ইহার দ্বারা যথাসাধ্য কাধ্যসিদ্ধির চেষ্ঠা 

হইয়। থাকে, এই শহাসভার শাখ। সভা! নান প্রদেশে অর্থাৎ ঢাক! পাটনা 

দানাগুর আন্দুল প্রভৃতি স্থানে২ স্থাপিতা ভইয়! ধাশ্মিকবর্গের ধারক্ষা 

হইতেছে, সাধারণের অহিত ব্যাপার উপস্থিত হইলে এই সভ। রাজদ্বারে 

আবেদন দ্বারা হিতৈধিণী হইযর। থাকেন, পাদ্রি সাহেবের বিস্তাঙ্দানচ্ছলে 

হিচ্চু বালককে যে অষ্টাচারী করিতে নিতান্ত যত্ববান্ তম্নিবারণ কারণ শীল্স ফ্রি 

কালেজ নামক অবৈতনিক বিদ্তালয় এই সভার অধীন স্থাপিত হয়, নগরীপ় 

প্রধান বংস্ত বালক বুদ্ধাতুঝ বিধবাদি গ্রাঁসাচ্ছাদনে অবলগ্প হইলে এই সভাঙ্ধারা 

দানপত্রী হইন্লা বখাযোগ্য মানিক বৃত্িস্বূপ বিত্ত পাইয়া থাকেন ইত্যাছি 

প্রকার দেশীয় নান! মঙ্গল এই সভাঙ্গারা হইয়া থাকে, এবন্ৃত ধর্দলতার হৃরিকর্ত। 



." লাহিতা-কীতি ১৫. 

উক্ত মহাশয় তজ্জন্ত. ইহার সত্যের! এই সভার সম্পাদকত্ব পদে তাহাকে অভিবিক্ত 

করেন ইতি । (জীবনচরিত, পৃ. ১৬০১৮ ) ূ 

প্রসঙ্গত: একটি কথ। এখানে বল! আবশ্তক । ভবানীচরণের স্বৃতার- 

পর তৎপুত্র রাজরুঞ্। বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্্মসভার সম্পাদক নির্বাচিত 

হইয়াছিলেন। ধশ্মসড1 ভাহারই তত্বাবধানে অতীত সম্পাদক ভবানী- 

চরণের একখানি জীবনচরিত সঙ্কলন ক্রাইয় প্রচার করিবার ব্যবস্থা: 

করিয়াছিলেন।* এই কারণে ভবানীচরণের এই তখ্যবছল ঠা ীাডিত 

থানির বিশেষ মুক্য আছে । 

সাহিত্য-কাত্তি 

সংবাদপন্র-পরিচালন 

শবানীচবপ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন খ্যাতনাম। সাংবাদিক ছিলেন ।' 

ংবাদপত্র-পর্িটালনায় তাঁহার হাতেখড়ি হয় “সম্বাদ কৌমুদদী” পঞ্জে।' 

৪ ভিসেম্বর ১৮২১ তারিখে “সম্বাদ কৌমুদী? প্রথম প্রকাশিত হয়। এই 

সাঞ্চাহিক পন্রের প্রথম জয়োদশ সংখ্যা প্রকাশ করিবার পর “অংশিগণেষ 
সহিত ধর্ম বিষয়ে একমত্য লা হওয়ায়” তিনি “ন্বাদ কৌমুদী'র সংশ্রঘ 

* তবানীচরণের এই জীবনচরিত্ঠথানির কথ] পূর্বেই উল্লিখিত হইরাছে। ইহার, 
নাষ 'ধর্শসভার অতীত সম্পাদক »বাবু ভবানীচন্ছণ বন্দোপাধ্যায় সহাশন্গের জীবনাচগ্রিত 
ৃষ্টশ্রুত পহিত্র চরিত্র বিবরণ", পঠা-সংখ্য। ৪* 1 ইহ ১৮৪৯ হী্টান্ের গোড়ায় প্রকাশিত 
কয় 7 ১৬ এশ্রিল ১৮৪৯ ভারিখে *সবাঘ ভাক্কর' লেখেন ১ 

"গত বৃহস্পতিষাসরীয়। চজিকায় স্ছিত আমারদিগের নিকট এক পু 

আ1সিয়াছে,.-“্ভাহাতে »বাবু ভবানীচরণ বন্দোপাধ্র নহাশরের জীঙগ রানা. 
িডিভিরারি, 7৮. 



১৬ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ত্যাগ কষিতে বাধা হইয়্াছিলেন। ভবানীচরণ উদ্যোগী পুরুষ; তিনি 
অনতিবিলম্বে কলুটোলায় সমাচার চন্তদ্রিকা যন্ত্র স্থাপন করিয়৷ “সমাচার 
চন্দ্রিকা' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিলেন । “সমাচার চক্দ্রিকা"র 

প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৫ মার্চ ১৮২২ তারিখে । প্রথম ছুই সংখ্যা 

প্রকাশিত হইবার পর ভবানীচরণ শ্রীরামপুরের পাচার দর্দণ' পঞ্জে এই 

-ইত্তাহারটি প্রকাশ করেন £-- 
ইস্তাহ্ার ।--কলিকাতার কলুটোল! গ্রাম মিবাসী শ্রীযুতত ভবানীচরণ 

বন্দোপাধ্যায় সকল বিজ্ঞ সন্থিবেচক মহাশয়েরদিগকে বিজ্ঞাপন 

করিতেছেন যে তিনি সম্বাদ কৌমুদী নামক সমাচার পত্র ১ প্রথমাবধি 

১৩ সংখ্য৷ পর্যান্ত প্রকাশ করিয়াছেন সম্প্রতি সমাচার চচ্ছ্রিকানামক এক 

পত্র প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে নানাদিগ্দেশীয় বিবিধ সমাচার অনায়াসে 

জানা যায়। প্রথম পত্র ২৩ ফালগণ মঙ্গলবার প্রকাশ করিয়াছেন ২ 

দ্বিতীয় পত্র সোমবার প্রকাশিত হইয়াছে এবং পৰেও প্রতিসোমবারে 

প্রকাশিত হইবে । এই পত্রপ্রাহক মহাশয়েরদিগেষ প্রতিমাসে ১ টাক। 

মূল্য দিতে হইযে 1-'সমাচার দর্পণ” ২৩ স্বার্চ ১৮২২। 

এই বিজ্ঞাপনটি বাহির হইবার এক সঞ্চাহ পূর্বে-১৫ মার্চ তারিখে 

ইংরেজী সংবাদপত্র “ক্যালকাটা জর্নীলে*ও ভবানীচরণ একই মণ্বে একটি 
ইংরেজী ইন্তাহার প্রকাশ করিয়াছিলেন । তাহার উত্তরে পরবস্তী ২৩এ 

মার্চ তারিখে 'সম্বাদ কৌমুদী'-সম্পাদক. হরিহর দত্তের থে বিজ্ঞাপনাট 
প্রকাশিত হয়, নিযে ভাহা উদ্ধৃত করিতেছি :-- 
' লু86 0818০ ৩ 8১০ 8৮782 0০5%50420) ০১898512508 820 405 92080200206, 

408৮75৫1065 02198465 0041%5) ০: 0১৩ 166 1096526) ৮5 006 90005059 

020 8803062090, 9889:51708 886 689 24৮ 15 0109৯ 0£ 619 001/5828 দ05 

81658 ৮7 2২105 029508 18 00815795891 2০৩928%া়ে 0০56566১2০8 05১715 
855, 855৮ /018 85015556107, 15 5. 1005. 506 2581101959 £21108510 ০৫ 
,88802৩58) 807510558 &1)2608581018852 00061585710 006 আ৪৪ 330 03079 689 
/885 09) মা৫1$0715 57015808, 5:00. 95 ৪০:00 29 সজঞ 10620800568 ৮০ 6১৪ 1006109 



, সাহ্িত্য-বীরি ১৭ 

৮০8 88৩ ৪৪5৮52508 আএরতত 5০5৩ 1200858885৩: 8050. 5038 ট:০8985 এ 
“0৯০: 6209 05797 0085 0980. 9865101187৩. . 

115832) 91, 1892. 20188 708] লতা 10011: 

'সম্বাদদ কৌমুদী'র প্রথম ১৩ সংখ্যা প্রকাশে ভবানীচরণ সম্পাদকই 
থাকুন বা সম্পাঙ্গকের সহকারীই থাকুন, পন্জিকা-পরিচালন ব্যাপারে 
তাহার যে হাত ছিল, তাহা অন্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে এই 
সকল বিজ্ঞাপন হইতে «কৌ মুদী*-কর্তৃপক্ষের সহিত ভবানীচরণের ীতিমত 
বিবাদের জাভাস পাওয়া যায়। ইহার কারণ যে ধর্ম্মমতের পার্থক্য, 
ভবানীচরণের জীবনীতে তাহার উল্লেখ আছে। এই বিবাদের ফলে 
উভয় পত্রিকাতেই পরম্পরের প্রতি আক্ষেপস্চক অশোভন নিন্দাবাদ 
প্রচারিত হইতে লাগিল। ৩* যার্চ ১৮২২ তারিখের “সমাচার দর্পণেঃ 
এক জন পত্রপ্রেরক লিখিলেন £-- 

*“সন্বাদ কৌমুদীকারক মহাশয়ের! পূর্বে এক হইয়! কাগজ প্রকাশ 
করিতোর্ভলেন । পরে ১৪ সংখ্যাতে তাহ1র! ভিন্ন হইয়া সন্থাদ কৌমুদী 
ও সমাচার চন্দ্রকা নামে হুই কাগজ প্রকাশ করিতেছেন । কিন্তু উভয়ে 
পরস্পর বিষাদর্ত্ুনক অসাধু ভাষাতে পরস্পর নিশ। ত্বং কাগজে. | 
ছাপ্পাইতেছেন ইহাতে আমার খেদ হইতেছে যেহেতুক সম্বাদ আর 
সমাচার নামে খ্যাত কাগজ । নানাদেশীয় নানাবিধ নুতনং সুঞ্রাব্য 
বিষয়রহিত হইয়। কেবল পরঃনিগুচেক-হুইলে নামের বিপরীত, হয় 1,” 

পূর্বেই বলিয়াছি, ভবানীচরণ নিজে রক্ষপঞ্গল হিন্দু ছিলেন । তাহার 
লম্পাদিত “সমাচার চজ্জিকা' রক্ষণশীল হিন্দুদের মৃখপতব্বরূগ হইয়াছিল. 
ইহার গ্রাহক-সংখ্যা ভ্রু বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ১৮২৯ প্রীষ্টাযের এপ্রিল 

৮. গা তত 06255 001 [8810 22). 1824. প্রধতীঞাকুমার অভুষদার 8414 
847701425 220% এনএ সতত 24০গদারাচ/৪ ৫ত 17660 পুত্রের ৩৫৫ পুচ ' 
এই বিজ্ঞাপনটি উদ ত করিয়াছেন । 
টু ৪৮4 র্ 
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মাসে "সমাচার চক্দ্রিকা' সাঞ্চাহিক হইতে ছি-সাপগ্তাহিক (অর্থাৎ সঞ্চাহে” 

ছুই বার প্রকাশিত ) পত্রে পরিণত হয়। সে-যুগে ইহা একখানি বিশিষ্ট 
বাংল! সংবাদপত্রের গৌরব অঞ্জন করিয়াছিল । 

ভবানীচরণের জীবন্চরিতে “সমাচার চন্দ্রিকা'র একটি সংক্ষিপ্ধ! 

বিবরণ আছে, তাহ নিষ্কে উদ্ধৃত কর] হইল £-- 

কথিত পুণ্যাত্সা ইংলশ্তীয়দিগের ছার! এনদ্দেশে সুদ্রাযন্ত্রেব ও সংবাদপত্রের 

স্কাপন দর্শনে বঙ্গভাষায় সংবাদপত্রের প্রকাশ করিতে ইচ্ছু হন তাহাতে ১২১৮ 

সালে সংবাদ কৌমুদী পত্রিক কোন২ ব্যক্তির সংস্ষ্টতায় প্রকাশমান! করেন পরে 

ংশগণের সহিত ধণ্্ বিষয়ে একমত্য না হওয়ায় শ্রী পত্র পরিত্যাগ পূর্বক 

সমাচার চক্দ্রিকা পত্র প্রচার পুরঃনর নিজালয়ে এক ছাপাযস্ত্র স্বাপন করিলেন, 

অন্তর অংশিরা কৌমুদপত্র সম্পাদনে অশক্ত হইয়! তাহা মৃত রামমোহন রায়ের 

হস্তে স্তস্ত কবত চান্দ্রকা পত্রের উন্নাতি বোধার্থ বিবিধ উদ্ধম করিতে লাগিল 

কিন্তু ধশ্মপক্ষিক1 চান্দ্রকা মনোরঞিকা লিপিদ্বারা সাধারণ সমীপে সমাদরণীষ। 

হওয়াতে একবধ মধ্যে 'ন্যুন আট শত গুণগ্রান্ক ব্যক্তি ইহার গ্রাহক হইলেন 

ইহাতে কৌমুদী পত্রই অবসাদ পাইল, শদীর্থ কাল এই বঙ্গরাজ্য ষবনাধীন 

প্রযুক্ষ দেশীয় ভাষা! ষাবনিক ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়। যার পরে চত্দ্রিকায 

গৌড়ীয় সুকোমল সাধু ভাবা বিস্ত্তা হওরাতে বিদ্ান্্রাগিগণের হৃদয়ে সাধু ভাষা 
শিক্ষার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল অতএব প্র পত্রকে এতদ্েশীয় ভাব! 

পরিবর্তনের মৃলস্ুত্র বলিতে হয়, ইহ1 ভিন্ন এ পত্রে ধশ্ম ও রাজনীতি বিষয়ক 

বিবিধ প্রস্তাব প্রকাশ দ্বারা স্বদেশের যে কি পধ্যস্ত উপকার হইয়াছে তাহ! বিঘ্বান্ 

লোকেরাই বিশেষপে জানিয়াছেন, কিছুকাল পরে উক্ত বাস্থ এতদ্দেশীয়। 

সাধ্বীদিগের সনাতন ধশ্ম সহগমন নিবারণেস্োগে স্বীাভিপ্রার কৌসুদী পে 

বাক্ত করাতে উক্ত মহাশয় রায়ের প্রতিপক্ষরূপে লেখনী ধারণ করিলেন তদবধি 

রায়ের বিলাত্প্রান্তিপধ্যস্ত সর্বদাই উভয় পাত্রকায় বিবিধ বাদান্ুবাদ জঙ্লিত 

হইয়াছিল, উক্ত মহাশয়ের গছ পন্ভ বচনাস় ও উত্তর প্রেতুযত্তর লেখনে এমত 



সাহ্ত্যি-কীন্তি . ১৪ 

পটুতা ছিল যে যেকোন কথা কটুতারপে লিখিত। হইলেও মাধূর্যযরসরহিত হইত 

না, এক২ সময়ে তাহার বাদ জন্ম বিতগ্ডার প্রতি প্রতিপক্ষ রামযোহন ক্বায 

বন্ধশান্্রজ্ঞ হইয়াও তিরোস্ভূত হইয়! মুক্তকণে তাহার প্রতি সাধুবাদ করিক্েন। 

€ জীবনচরিত, পৃ ১৪-১৫ ) 

রচিত গ্রন্থ 

্স্থকার হিসাবেও ভবানীচরণের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি প্রাঞ্জল 
ও সহজবোধ্য বাংলায় অনেকগুলি পুস্তক রচনা! করিয়াছিলেন । তীহার 
মৃত্যু হইলে খ্যাতনামা সাংবাদিক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে 
ভট্চাষ ) তৎসম্পাদিত “সমন্বাদ ভাক্কর পত্রে তাহার রচলা-নৈপুশায সঙ্গ্ধে 
এইরূপ লিখিয়াছিলেন £-- 

তবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই গুণে আমরা শোকাকুল 
হইতেছি গৌড়ীয় ভাবায় ব্যাকরণশুদ্ধ গন্ত পদ্চ লিখিতে এবং সংপ্রসঙ্গ 
কহিতে তাহার তুল্য ব্যক্কি আগ দেখিতে পাই না, কোন বিষয়ে বাদাসুবাদ 
উপস্থিত হইলে ভবানী বাবু সহিত লিপিষুদ্ধে আমর! ভীত হইতাম, এবং 
অনেক বিষরে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তাহাকে শিক্ষ করণে মান্ত 
কঙ্গিয়ান্থি,'** | (কআীবনচরিত, পৃ. ২১) 

বাঙ্গরচনায় ভবানীচরণ সিক্ষহস্ত ছিলেন। বস্ততঃ সরস ব্যঙ্গ-রচনায় 
সে-যুগে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। নীরস শাস্ত্রীয় বিচার-বিতকের যুগে 
তিনি বাংলা ভাষায় যে লাপিত্য ও বসসঞ্ার করিতে পারিয়াছিলেন, 

খলা ভাষা ও সাহিত্যের সঠিক ইতিহাস রচিত হইলে সে-সংবাধ 
বাঙালীর অগোচর থাকিত না। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-গঞ্জে 
ব্যজবিজ্ঞপপূর্ণ সামাঞ্জিক চিরে চরিত হিসাবে গ্বাহার নাম. লবণ 
কঙ্িতে হয়। ১৮২১-২২ ২ ্রীষঠান্দে 'সমাচার' দণ পঙজে, "বাবুর উপাখ্যান”: 



২৪ ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় 

“শৌকীন বাবু, পরৃদ্ধের বিবাহ”, প্ব্রাহ্ষণপণ্তিত”, “টৈঝধ” ও “বৈদ্য 
সন্বাদ* এই কয়টি বিদ্রপ ও হাশ্যরসাত্মক*চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল ।* 

এগুলি খুব সম্ভব ভবানীচরণেরই রচনা, অন্ততঃ পত্রাঞ্ঘণপত্তিত” চিত্রটি 

লেখক যে তিনিই, তাৎকালিক সাময়িক পত্রে তাহার ইঙ্গিত আছে । ** 

ভবানীচরণের : 'কলিকাতা। কম্লালয়', 'নববাবুবিলান”», দতীবিলাস” 

প্রভৃতি গ্রন্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর 

প্রীরস্তে বাঙালী সমাজের এতিহানিক উপকরুণে সমৃদ্ধ । 

ভবানীচবণ ষে-সকল গ্রন্থ রচনা বাঁ সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার 

প্রা সকলগুলিই আমর। দেখিয়াছি । সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সহ এই সকল 

গ্রন্থের একটি তালিক! নিয়ে দেওয়। হইল £-- 

১। কলিকাতা কমলালয়ব । ইৎ ১৮২৩1 পু, ৮+৯১। 

* স্তীপ্রীহরি ।--ল্বযণ পূর্ব্বক ।--জ্ীভবানীচরণ বন্দো।পাঁধ্যায় বিরচিত কলিকাতা 
“  কমলালর প্রথম তরঙ্গ কছ্টিকাত1 সমাচারচজ্জিক1 বস্ত্র মুদ্রিত হইল সন ১২৩, 

পুস্তকের বিষয়-প্রশ্্োতরচ্ছলে কলিকাতার নীতিবর্ণন। পুস্তক- 
রচনার উদ্দেশ্য সন্ধে ভবানীচরণ “ভূমিকা”য় বলিতেছেন ১ 

পল্লিগ্রাম নিবাসী ও অক্টান্ত নগববাপী লোক সকল এই ফাঁলিকাতায় আসিয়া 

এখানকার আচার বিচার ব্যবহার রীতি ও বাকৃকৌশলাদ অবগত হইতে আগ 

অসমর্থ হয়েন তৎপ্রযুক্ত শঙ্কাযুক্ত হইয়া এতরগরবাসি লোকেরদিগের নিকট 
িউিরিিিনটিডাি জিকির 

* সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড (২য় সংস্করণ ), পৃ ১৮০২৬ । 

1 “৩ ০1০৪৩ 018 8118)05 9802 12000911906 59601) "180 8 10030302008 

88861128805) ০ 685 চাইছে 0 100:00165 10 09199605500 সাও 

8২397608) 07 6706 8800৩ ৪৯1৪ (790 ১০ 0100 ও 225 37006069010 51005 2001089- 

20885 0£ 6856 00০62 ৮৬৮০৩ [262 2025 05805, 116 আাঙজ। 890 £0 

10897802 220 85০ 19৩081৯5 বৈও 8029: [19670527011 20515, 17৮ 006 

1703০০ চ065850০2- 174 2460 2 105 (99৮92 0 ৫ 

1886, 0. 884. 
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বাষনাগমন কৰেন এবং সভ্য ভব্য হইন্াও তীাহারদিগের নিকটে অসভ্য ও 

কতব্যন্জার বসিয়া থাকেন কারণ ধখন নগরবাসী বনুজন একত্র হইয়। প্রেঙ্গোতর- 
ভাবে পরস্পর কথোপকথন করেন তৎকালে পল্লিগ্রাম নিবাসি বাক্তি ফোন 

সছৃত্তর করিলেও নগরস্থ মহাশষ্রা তাহ! গ্রহণ ন। করিয়া! কুন তুমি প্লিগ্রাহ 
নিবাসী অর্থাৎ শাড়ােষে মানুষ অত্যল্প দিবস কলিকাতাম় আসিয়া এখানকার 

বীতিজ্ঞ নহ, তোমার এ কথায় প্রয়োজন নারি, এ উত্তরে নিরুত্তর হইয়া এ ব্যক্তি 

দুঃখিত হয়েন অতএব এই কলিকাতা মহানগরের স্থুলবৃত্তাস্ত বিবরণ করি! 

কলিকাতা কমলালয় নামক ঘ্রস্থকরণে প্রবর্ত হইলাম এতদূগ্রস্থ পাঠে বা অবণে 

অনায়াসে এখানকার ব্যবহার ও রীন্িত ও বাকৃচাতুবী ইত্যাদি আশু জ্ঞাত হইতে 

পারিবেন, । 

রুচনার নিদর্শনশ্বব্ধপ 'কলিকাত। কমলালয়” হইতে কিছু কিছু উদ্ধত 

করিতেছি £--- 

দেখ এ স্কানে বেমকল লোক দুর্গোৎসব কবেন হাহাকে ঝাড় উৎসব, 

বাতি উৎসব, কৰি উৎসব, বাই উৎসব, কিন্বা ক্ৰার গহন উৎসব, ও বস্ত্রোৎসৰ 

'বলিলেও বলা বায ইত্যাদি লান। প্রকান বাদ বিদ্ধপ কারযা নিঙ্গা কবি 

থাকেন 1--পু- ১১ 

বি. প্র, মহাশষ় এই কলিকাতায় ভাগ্যবান লোকের বাটাতে আমারদিগের 

দেশস্থ কতকগুপলিন লোক কোন২ কন্ধে নিযুক্ত আচ্ছেন ত্া্ছারদিগের প্রমুখাৎ 

অবগত তইবাছি ঘে বাবুসকল নানা জাতীর ভাবার উত্তমং গ্রন্থ অর্থাৎ পাসি 

ইংস়্াজী আরবি কেতাব ক্রয় করিয়া কেহ এক কেহবা ছুই গেলাসওয়ালা 

আলমারির মধ্যে সুন্দর শ্রেণী পূর্বক এমত সাক্জাইয়! রাখেন যে দোকানদারের 

বাপেও এমত সোনার হল করিয়া কেতাব সাঙ্জাহয় রাখিতে পানে না আন 

তাহাতে এমন বন্ধ করেন এক শত বৎসরে কেত বোধ করিতে পারেন না থে 

এই কেতাবে কাহারও হস্তস্পর্শ হইয়াছে অন্ঠ পরের হত দেওয়া! দূরে খাকুক 

জেলদৃগর ভিন্ন বাবুও স্বয়ং কখন হল্ড দেন নাট এবং কোনকালেও দিবেন এমত 

কথাও শুন] যার না, *** পৃ ৯৭৬৬৮ । 



২২ ভবানীচরণ বন্দোপাধাঁয় 

ন, উ, শুন যাহার! বাবুর £মাসাহেন রূপে খ্যাত হয় তাহারদিগের বিষর 

তোমাকে কি বলিব আমার বোধ তয় বুঝি এ নরাধমেরদ্লিগের ইঙহকালও নাই 

পরকালও নাই, তবে দিনপাতের বিষস্গ, তাহ! বাবুর প্রসাদে আপন২ উদর পুরণ 

হয়, যদি কাগান পরিবার থাকে তবে তাহারদিগের পরমেশ্বর দিন চালাইবেন 

ইঙ্াই ভাবে, গার কখন২ বাবু কিছু২ দিয়া! থাকেনক্তাহ! বুঝি কেহ২ পরিবারের- 
দিগকে দেবু, প্রায় অনেকেই ভাহারদিগেব ইহকাল নিন্তাব কর্রীকেই দিয়া পাকে 

বাটীর পরিবারেএ] কোন উপার করিয়া! লয় ।-__-পু* ৮৯-৯০। 

“ছুত্প্রাপ্য প্রস্থমালাশ্র প্রথম গ্রস্থরূপে কলিকাতা কমলালয়' রঞ্জন 

পাঁবলিশিং হাউস কর্তৃক পুনমুর্দ্রিত হইয়াছে। 

২। হিতোপদেশ। ইং ১৮২৩। পু. ৩৪৫। 

হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র হইতে উদ্ধত শ্রীবিঝুশন্দকর্তৃক সংগৃহীত সংস্কৃত গ্রন্থ 
তদীয়ার্থ গৌড়ীয় ভাষার শ্রীভবানীচরণ বন্দোপাধ্যার ঘা! সংগৃহীত হই! 
কলিকাতায় সম।চার চত্রিক। যন্ত্রে মুদ্রান্কিত হইল ॥ শকাব্দাঃ ১৭৪৪ সন ১২৩, 

ইহার পভূমিকা” নিঙ্ধে উদ্ধৃত করিতেছি +-- 

হিতোপদেশ গ্রস্থভাষ! সংগ্রশ্কারের বিজ্ঞাপনমিদং অজ্ঞ বিজ্ঞ বালক বৃ যুব! 

সকলেরি উপকার জনক এই ঠিতোপদেশ গ্রন্থ হ্রীল শ্রীযূত কুমার শিবচন্দ্র রাত 

তথা শ্ীমৎ শুযুক্ত নৃসংহচন্্র. রায় বাহাছ্বদিগের অনুমত্যহসারে সংস্কৃত মূল 

ক্লোক রাখিয়া তাহার অর্থ গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশ করা গেল এই গ্রন্থ বাহার- 

দিগোর উপস্থিত থাকে তাহারা সকল বিষয়ের উত্তম অধম বিবেচনা করিতে 

পারেন এবং এই প্রস্থ মতে কণ্প করিলে লোকের ইইকালে ও পরকালে কোন 

দোখ স্পর্শে ন! ষেকেতু এ গ্রন্থ অত্যান হইলে লোক ইহলোকে সভ্যভব্য ধান্সিক 

কয়, ই। বিজ্ঞপ্িগের বিদিত আছে ইহাতে বাহার সন্দেহ হয় ভিনি গ্রন্থের 

পুর্মাপর বিশেব মনোষোগ পূর্বক পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন ইতি। 

৩। নববাবুবিলাস। ইং ১৮২৫ €) 
ভবানীচরণ পুস্তকে পগ্রথমনাথ শশ্মণ* এই ছদ্ম লাম ব্যবহার 
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করিয়াছেন । তাহার জীবনচনিত পাঠে জান] যায়, 'নববাবুবিলাস'ই 

ঠাহার প্রথম রচন। 1% | 

অনেকের ধারণা, ১৮৫৮ শ্রীষ্টাবে প্রকাশিত প্যারীঠাদ্ মিত্র ওরফে 

টেকটাদ ঠাকুরের “আলালেব ঘরের ছুলাল'ই বাংলা ভাষায় প্রথম 

সামাজিক উপন্তস। কিন্তু “আলাপের বহু পূর্বে ভবানীচরথ 

'নববাবুবিলাস” রচনা করিয়াছিলেন। “নববাবুবিলামে”র সহিত 

“আলাল যে একটা সম্পর্ক আছে, তাহা বাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়া 

গিয়াছেন। বাংলা ব্যগ-সাহিতোর ইতিহাস-প্রসঙ্গে তিনি “বিবিধার্থ- 

সঙ্গ,হে” লিখিয়াছিলেন £- 

... যথার্থ ব্যঙ্গকাব্যেব মধ্যে “নববাধুবিলাম” নামক গন্ধ পুস্তকের উল্লেখ 

কর! কর্তব্য । তাহা ভ্রিংশচাধিক বৰ হইল এক জন শ্রচতুব ব্যক্তি প্রস্তত 

করেন। তাহাতে পিতার অমনোযোগে বালকের বিগ্তাত্যাসের হানি হইলে 

প্ৈণ্যতা ও পানদোমে কি পধ্যস্ত অনিষ্ট ঘ্টতে পারে তাহ! তোতারাম দণ্ডের 

পুন্ধ বাবু কেশবচন্দ্রের উপন্যাসে প্রজলদপে বণিত হইয়াছে | যে সময়ে তাহ! 

প্রস্তুত হইয়াছিল তৎকালে বর্ণিত বাবুর আদর্শ কলিকাতার অপ্রাপ্য ছিল ণ1। 

অন্লকালে হতপিতৃ অনেক ধনাঢের চবিত্র অবিকল গ্রপ্থোক্ত নববাবুর প্রতিক্ধপ 

মনে হত |" 

-হাদাদকি ডের হে 10794512952, 582) 'নববাবুবিসানা পুণ্ডকের প্রথম 

সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮২৩ ত্রষ্টান্দ : শ্ীরামপুরের কও অথ ইত্ডিয়' অক্টোবর, ১৮২৪) 

"১৮২৫ স্রীষ্ট।ব্দে” প্রকাশিত সংস্করণের জাখ্যান বন্তগ আভাস দির, “117৩ 2770850/7067)65 

০৫ 05 1095) 3999০, £৯ ৬০076 8০ 185229155, 19167505017 €(2100012 

8829, নামে একটি দীর্ঘ সমালোচন1 করেন । লঙ্ডের তালিকানত 'নবধাবুধিলাসে'র 

প্রথম সংস্করণের শ্রকাণকাল--১২৩ প্রষ্টাব, সম্ভবতঃ নিভু এ নছে। এখানে বলা, 

, প্রয়োজন, 'নববাবুবিলাসে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৩৮ খ্রাষ্টান্ধে (বাঙ্গাল! 

প্রাচীন পুথিগ বিবরণ', মুন্শী প্রীজবছল করিস স্কলিত, ১ম খত, ১৭ সংখ্যা পৃ ২৬৬ 

“-ক্্ধা )। 



২৪ ভবানীচরণ বন্্যোপাধ্যায় 

পাচ বৎসর হইল মাসিক পত্রিক। নামক এক ক্ষুত্র সাময়িক পত্রে “আলালের' 

ঘরের ছুলাল* শিরোনামে কএকটি প্রস্তাব প্রকটিত হয়, তাহা তদনস্ত্থ, 

সংশোধিত ও প্রকৃ্ীকৃত হইয়া পুস্তকাকাবে প্রকাশ হইয়াছে ।"*.এ প্রবন্ধের, 

আদর্শ নববাবুবিলাস*”* । ( শকাব্দ! ১৭৮৯, ঠচন্র ) 

নিববাবুবিলাসে'র নায়ক কলিকাতার ধনী, কিন্তু অশিক্ষিত 
ভন্্রসস্তান। ইহাদের আচার-ব্যবহার ও নৈতিক চরিত্র সংশোধনের 

উদ্দেশ্থেই “নববাবুবিলাস” রচিত হয়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 

জীবনচরিতে বলা হইয়াছে, এই পুস্তকের দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবেই কাহারও 
কাহারও উপকার হইয়াছিল। এই জীবনচরিতের ১৫ পৃষ্ঠায় আমর! 
পাঠ করি, | 

তিনি আত্মীয়গণের অন্থরোধে গল পঞ্চ রচনায় প্রথমত নববাবু বিলানাধখ্য 
এক পুস্তক রচন| করেন “এ পুস্তক সাধারণের কৌতুকজনক ফলত তম্বারা, 
কৌশলে এতগ্নগরীয় ভাগ্যবান্ মন্তানদিগকে কটাক্ষ কবাতে তদানীং অনেকে- 
তদষ্টে কুকাধ্য পরিহার করিয়। সংপথাবঙলম্বন করেন । 

১৮৩১ স্্ীষ্টান্ধের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের “সমাচার চক্জ্রিকা"য় 

গ্রকাশিত একটি পত্রেও ইহার আভাস পাওয়া ধায়। পত্রপ্রেরক 
লিখিতেছেন,-- 

শীযুক্ত চক্র্িকা প্রকাশক মহাশয় শ্চরণেবু _ ***এক্ষণে নূতন বাবুবদিগের. 
পিতৃগণ পুত্রের কাণ্ডতেনি তন ও কলিকাত। নিবাসী। অবোধ পল্লীগ্রামবাসির 
কুষ্যবহার তয় এবং কুলটা রমণী পতি বস্বীর কুক্িয়া ভয় ও লম্পটগণ পরদার 
গমলে শেষ বিচ্ছেদ এবং ধনক্ষয় ভয় হইতে মহাশয়ের কৃপাতে উদ্ধার হইয়াছেন 
যেকেছু নববাবু বিলাস ও কলিকাতা! কমলালয় এবং দৃতী বিলাস গ্রস্থ অপূর্ব, 
উপদেশে উক্ত দোষোন্ধায় উদ্দেশে প্রকাশ করিয়াছেন তাহ! কে না স্বীকার 
ফরিতেছেন-'- 1৯ ৫ ভার ১২৩৮ সাল--ভীম, বি, | 

*. £নবধাধুবিলানে' এ্রন্থকাররপে "প্রযখবাধ পর্ণ” এই নাম আছে। ইহা! তে 
তদানীতরপেরই হয় নাঁষ, 'সদাচার চজিকা-সম্পাদ করণে ভাহাকে লিখিত এই গত্রখান্ি 
তাহার জার একটি পনাণ। 
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“নববাবুবিলাস, যে একখানি উচ্চশ্রেণীর ব্যজ-চিত্র, তাহা! অন্ 

সমালোচকেরাঁও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ১৮৫৫ শ্রষ্টাব্দে পারি লং. 
লিখিয়াছিলেন) ইসা “0209 ০৫ 9 501986 ৪969৪ 9 ৪ 

€081906% 138)00) 28 100 18৪ 80 598৪ ৪৪০. 'নববাবুবিলাস” 

প্রকাশিত হইবার কিছু কাল পরে “ফ্রেও্ড অব ইগ্ডিয়া” পত্রে উহার থে 

আলোচনা ও পরিচয় প্রকাশিত হয়, তাহাতেও “নববাবুবিলাসে'র 

চরিক্রচিত্রণের প্রশংসা আছে । “ফ্রেণ্ড অব ইপ্ডিয়া' লেখেন” 
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, এই সকল গুণের জন্য “নববাবুবিলাস' খুব পনপ্রিপ্ হইয়া উঠিয়া- 

ছিল। লং সাছেবের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, উনবিংশ 

শতাবীর মাঝামাঝি পর্যন্ত উহার বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছিল। 
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শুধু তাই নয়, এই সময়ে উহা নাটকাকারেও বূপাস্তবিত হয় 1২ ১১ 

জুলাই ১৮৫৭ তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে, আমর! এই বিজ্ঞাপনটি 

দেখিতে পাই,- 

'বিদ্ঠাভূনীকৃত বাবুনাটক' ।-কলিকাতা মহানগর নিবাদি বাবুগণের 

ঘাবুগান! ও তাতারদিগের ব্যবহার ও তাহারদিগের কথোপকথন অবগতি কারণ 

_ বহ্ৃকাল হইল বাবৃবিলাস নামক গ্রপ্থ প্রকাশ হয়, কিন্ত অতি পূর্বকালের পুস্তক 

অন্তর ভ্টাচার্ধ্য দ্বার! বিরচিত হইবায় এইক্ষণে তাহ পাঠষোগ্য নতে, এবং 
কথোপকথনও বর্তমান প্রচলিত নিয়ম মত নহে, এ নিমিত্ত নূতন মতে পদ্য ও 

গন্চে নাটকাকাবে সুন্দররূপে লিখি হইয়া মুদ্রিত মাবস্ত হইয়াছে, মৃঙ্গয ।০ 

আন, '* | 

নিববাবুবিলাল” হইতে রচনার নিদশনম্বরূপ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত 

হইল ২ 

অমাত্যবর্গর। কহিলেন বাবুরদ্দিগের যেরূপ বৃদ্ধি ও মেধা এরূপ প্রা দৃষ্টচর 

নে আমর! পাঠশালায় দেখিয়াছি অঙ্কে সঞ্ষেত দেখাইব। “মাত্র গ্রহণ করিয়া 

থাকেন এবং শ্রবণ মাত্রই শ্লোক অভ্যাস করেন ইহারা মহাশয়ের নাম সম্্রম ও 

কুলোজ্জবল করিবেন 'আর কহিলেন বাঙ্গাল! লেখাপড়! একপ্রকার হইয়াছে আর 

যদি কিছু অপেক্ষা থাকে তাহাও তইয়া উঠিবেক আপনারদিগের জাতি বি) 

আর এমনি এ বংশের গুণ আছে না পড়িলেও 'থদ্ঝ। তয় সংগ্রতি এই অবধি 

পারসী পড়াইলে ভার্শ' হয় কর্। কহিলেন আমিও মনে মনে স্থির করিয়াছি ষে 

এক বেল) বাঙ্গাল এক বেল। পারসী পড়াইলে ভাল হয় অমাতোরা কতিলেন 

উত্ধম আ্ঞা। করিয়াছেন ইত্যা্গি অনেক খোলামোদের কথ। কহিতে লাগিলেন ..) 

***অনস্তর চট্টগ্রামনিবানী অপূর্ব মিষ্টভাবী এক উপযুক্ত মুনপী তিনি বোট 

আপিলের মাঝি ছিলেন, এক সার্টিফিকিট দেখাইলেন কর্তার যেরূপ বিগ্তা তাহা 

পূর্বে 'লিখিয়াছি তাছাতেই নুবিদ্দিত আছেন, কর্তা মাশয় এ ইংরাজী লিখিত 

পার্টিকিকিট পাঠ করি! বলিলেন যে অনেক দিরসাবধি এ বাক্তি মুনসীগিরি কণ্খু 



সাহিতা-কীত্তি হখ 

করিয়াছে তাহাতে লেখ! আছে, যে এ ব্যক্তি মাঝি বড় ভাজ মন্গৃষ্য এক্ষণে বৃদ্ধ 

হইস্বাছে এ প্রযুক্ত আমার কণ্ম হইতে ছাড়াইল, কর্তী জিজ্ঞাস! করিলেন তৃমি কত 

কাল এ সাহেবের নিকট চাকর ছিলে, যুনসী কহেন উহ্বাতে জেখা আছে আপনি 

দেখিবার চান তো দেখুন; কর্তা কহিলেন £।২ আছে বটে, কোন্ সাহেবের 

কম্ম করিতে, আজ্ঞা কত, বালৰর কোম্পানি, কোম্পানির মুন্নী শুনিয়া মহা 

সন্ধষ্ট হইলেন পরে মাঝি পূর্বলিখিত বেতনে সেই সকছ। কশ্ম স্বীকার করিলেন । 

পরদিবস বাবুদিগের পাঠ আরস্ক হইল । আঁতসুক্মবুদ্ধি প্রযুক্ত ছুই বৎসর মধ্যেই, 

প্রায় করিম সমাপ্তি করিলেন, গেলেন । বোস্ত 1 আরম্ভ কবিয়া ইংরাজী পড়িবার 

নিমি বাবুর স্বয়ং চেষ্টক হইলেন বধঃরুম প্রায় তের চৌদ্দ বসর তইয়াছে, 

ইংরাজী কাহার নিকটে পড়িবেন ইহার চেষ্রাযু কখন আবাতুন পিৎরুম, ডিককৃস, 
কালস ইত্যাদি সাঙেবের ইস্কুলে গমনাগমন করেন, কিগ্$ বাবৃদিগের কেহ 

ভালমতে বুঝাতে পাবেন না, | 

“ুজ্প্রপ্য গ্রগ্থমালাগর ৭ম গ্রস্থর্ূপে রঞ্জন পাবলিশিং হাউম কর্তৃক 

“নববাবুধিলাস” পুনমূত্রিত হইয়াছে । 

৪ | দুতীবিলাদ। ইত ১৮২৫ | পৃ ৮4১৩২ । 

. পৃতীবিলাপ” “স্থকোমল পয়ারাদি নানাচ্ছন্দ রচিত-"-আদিরস 
ভক্তিরস ঘটিত.*-সুরমিক বসদাগ্নক পুশ্তক”। 

রচনার নিদর্শলস্বরূপ ইহা হইতে বড় ঘরেরু মেয়েদের মঙ্জলিসের 

বিবরণ উদ্ধত করিতেছি £-- 

তোজনাস্তে সকলে বসিন সভা করি । এ সব হইলে পরে রাক্ছি কিছু ছিল । 

তাকিকা লাগায় তার। লঙ্জ! পরিহরি ॥. প্রেমিকা প্রমারার খেল! আরভিল ॥ 

গোনী দাসী সাজি আনি দিল পানদান। যাও থাক এই শব কেহ কেহ কহে। 

কত মত ভূকুটি করিপ্া পান খান ॥ কেহ মৌরেস্ত ভাকে কেহ তাহা সহে ৪ .. 

কাহারে! আল্বোল! এলো? কার গুড়গুডি। সাবাসি কাগজ লে কোন বসবতী। 

সকলে তামুক খাষ নবীন! কি বুড়ি । শুনির! কাগক্স ফেলে খ্েলুড়ি বৃব্তী £- 



২৮ ভবালীচরণ বন্দোপাধ্যায় 

যুবতীদের অলঙ্কারের বর্ণনা ২-- 
কুটিল কুস্তল কাল কপাল উপর। পরেছে তাবিজ কোলে করিয়া মেলাও ॥ 

সৌদামিনী জিনি সি'তি অতি শোভাকর ॥ ধানি মুড়কি মরদানি পৈছে আছে হাতে । 

কাণবাল। কর্ণফুল কর্ণেতে পরেছে নবরপ্ধ অঙ্গুরীয় শোভা করে তাতে ॥ 

মনোহর মুক্তা লচ্ছ। তাহাতে দিয়েছে ॥ হীরার ফুলেতে স্বর্ণবাল! সুশোভিত | 

সুক্তায় মুণ্ডিত লত্ নাসায় ছুলিডে | কটীতে কনক চন্দ্রহার মনোনীত । 

মঞ্জনে মাঞ্জিত দস্ত দামিনী খসিছে ॥ চাবিশিক্লি তাতে পুন দিয়েছে ঝুলাযে। 

মুক্তালচ্ছ। গলদেশে সাজে সাতনরি | পদাসগুলে আছে চুটুকি ছাল্লাতে মিশায়ে& 

হীগাপান্ন যুক্ধুকি আছে শোভা! করি ॥ স্বর্ণের গোল মল পরিয়াছে পান । 

বাছতে পরেছে বাজু হীরাতে জড়াও। পরেছে ঢাকাই সাড়ী অঙ্গ দেখা যায়| 

বর্ণনীয় বিষয়কে বিশদ করিবার জন্য এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে 

বারখানি লাইন-এনগ্রেভিং চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছিল । 

৫। লববিবিবিলাস | ইং ১৮৩১) 

'নববিবিবিলাস* সম্ভবতঃ ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে । 

পুস্তকখানি মুক্রিত হইবার পূর্ব্বে সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত 

হইয়াছিল £-_ 
সম্প্রতি উক্ত যগ্রে [ *বন্তবাজারে নেবুতলার লেনে অমর সিংহ চৌধুরীর 

এবাটাতে উপেন্দ্রলাল যন্ত্রে” ]--'বিবিবিলাস'"যন্ত্রিত হইবে এতদৃপ্রস্থ ,গ্রহণাভিলাধী 

দি কেহ হন তবে মলঙ্গার জীযুক্ত ব্রজমোহন গিংহ চৌধুরির নিকটে পত্রী প্রেরণ 

করিবেন .-বিবিবিলাস ১৯ ইতি 1--'সমাচার দর্পণ, ২৮ আগষ্ট ১৮৩০ | 

১৮৪০ গ্রীষ্টান্জে নিববিবিবিলান” তৃতীয় বাঁর মুদ্রিত হয় *$। এই 

সংস্করণে গ্রস্থকাররূপে কাহারও নাম ছিল না। কিন্তু ১৮৫২ এবং ১৮৪৩ 

* 'যালালা প্রাচীন পুথির বিবরণ'--মুন্শী গ্রআবহুল করিষ সম্কলিত । ১ম খণ্ড 

১ষ স্যা, পূ. ২৬৯। 



সাহিত্য-কীন্তি ২ 

শ্বীষ্টান্দে প্রকাশিত সংক্করণে ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাম আছে । 

ইসা ছদ্ম নাম । 

পিববিবিবিলানের ভূমিকায় নিয়োদ্ধত অংশ হইতে মলে হওয়া 

স্বাভাবিক যে, ভবানীচরণই ইহার লেখক ছিলেন £-- 
যছপি নব বাবু বিলামে নব বাবুদিগেপ শ্বভাব সুপ্রকাশ আছে, কিন্ত সে 

গ্রগ্থের ফল খণ্চে লিখিত ফলের প্রধান মুল বাবুদিগের বিবি, সেই বিবিকূপ প্রধান 

যূলের অগ্ুরাবধি শেষ ফল তাহাতে সবিশেষ ব্যক্ত ভয় নাই?) এ নিমিতে 

তৎগ্রকশে,প্রয়ালপূর্ধক নববিবি বলাস নামক এই গ্রন্থ রচন। করিলাম ।--পু, ৩ 

কে।ন বাবু আপন আশার সুসারহেতু এ কামিনীর নিকট দৃ'তী প্রেরণ করেন, 

সেই দৃততী কামিনীকে যেরূপ বস দেখাইয়া বশ করে তা! দূতী বিলাস গ্রন্থেই 
নির্ধাস মতে প্রকাশ হইয়াছে, পুনপান তাহ] লিখন আপ্রয়োজন 7): 1-পু, ৬ 

বস্তবতঃ ভবানীচবণ খে 'নধবিবিবিলাস' রচনা করেন, কবি বঙগগলাপ 

বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন 

ভবানীচগণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃকবি নহেন, স্ুকবিও নহেন, তদ্বিরচিত 
বাবু বিলাল বিবি বিলাস দূতী (বিঙ্গাস গ্রন্থে ইয়ং বেঙ্গাল ওল্ড বেঙ্গালের 
যথার্থ চিত্র বিচিত্রিঠ হঈয়াছে,*-৮ বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ 

(১৮৫২), প. ৪৭ 

কলিকাতার বঞ্জন পাবলিশিং হাউস ১৮৫২ খ্রীষ্টান্ধে প্রকাশিত 

*নববিবিবিলাস” পুব্তক পুনমুদ্রিত করিয়াছেন । 

৬। শ্রীপ্রীগয়াতীর্থ বিস্তার । ইং ১৮৩১। 

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ ১২৩৮ সালে (ইং ১৮৩১) এবং 

দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৪৩ খ্রীষ্টান প্রকাশিত হয়। গিমাচার চত্ট্রিকা' হইতে 

দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি )' তাহ! হইতে উদ্ভয় সংস্করণের গ্রকাশকাল 

জানা যাইবে £-- 

শ্রীহ্রীঞগয়াতীর্ঘ বিস্তার গ্রন্থ পঞ্চ পয়ার ভাষায় সর্বসাধারণের মনোরঞক 

হইয়াছে যেহেতু পুর্াপাদিতে সকলি আছে বটে কিন্ত শূদ্রাদির সকল পাঠ্য নহে 
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--কম্তচিৎ চন্দ্রিকাপাঠকন্ত 1.৩ ৈশাখ 1-সিমাচার চক্দ্রিকা ২২ এশ্রিল 

১৮৩১। ৫ 

শ্রঞ্ীগয়াতীর্ঘ 'বিস্তার ।.-.পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পাবে গত ১২৩৮ সালে 

আমর! গয়াতীর্ঘথ বিস্তার নামক একখানি ক্ষু্ধ বহি রচন। পূর্বক মুক্সিত করিয়া 

চন্দ্রিক গ্রাহকগণের পারিতোধিক প্রদান করিয়াছি এক্ষণে সেই প্রস্থ এ যস্ত্রালয়ে 

আর ন1 থাকাতে কোন২ ব্যক্তির অন্গরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই তজ্জনয 

পুনর্ববার এ পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত কর! গেল") বাযুপুরাণের সহিত এঁক্য করিয়া 

স্থান প্রত্যক্ষ করত গোৌভীয় সাধুভাষায় পরাবচ্ছন্দে ঘচনা কর গিয়াছে "তাহ! 
তদ্ধামগামিদিগের উপকারজনক বটে ।--'পমাচার চক্ট্রিক!” ৭ ডিসেম্বর ১৮৪৩ । 

৭। আশ্চর্য উপাখ্যান । ইত ১৮৩৫ | পৃ ২০। 
আশ্চর্য্য উপাখ্যান অর্থাৎ মুক্ত কালীশক্কর রায়ের বিবরণ । ক্ষমতাদ্দিকীপ্তিকিতা 

ইন্থাতে বর্ন ॥ কিকাত। নগরে সমচারচন্দ্রিক। বস্ত্রে মুদ্রিত হইল । ১ চৈত্র 
১২৪১ সাল। 

যুশোহর, নড়াইলের জমিদার কালীশঙ্কর রায়ের কীত্তি-কাহিনী এই 
, পুন্তিকায় পয়ার ছন্দে বণিত হইগ্াছে। ইহার শেষ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকাগের 
নাম এই ভাবে দেওয়! আছে-_ 

ভ্ীভবানী চরণ থিজ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
স্ুকৃতির পুণ্য কীত্তি রচিল। ভাষায় ॥ 

৮। পুকরুষোস্তম চক্দ্রিকা। ইং ১৮৪৪ । পৃ, ৭৭। 
প্রপ্রীজগন্াথঃ প্রাভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যার কর্তৃক সংগৃহীত পুরুযোত্তষ 

চল্ট্রিকা | ' অথাৎ গ্রক্ষেত্রধামের বিবরণ । সম]চার চক্ত্রিক। যন্ত্রে সুত্রতা কইল 
ইতি ॥ ১৭৬৬ শকান্দ ১২৫১ সাল। 

এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর ইহার বিষয়্বস্ত সম্বন্ধে ১৬ সেপ্টেম্বর 
১৮৪৪ তারিখে “সমাচার চন্ত্রিকা” লিখিয়াছিলেন ২ 
* গ্ঞ্পুকবোস্তম চন্ট্রিক।। পাঠকবর্গের স্মরণ আছে আমর! পূর্বে পুকুযোগ্তম 

“চঞ্জিকা চঞ্জিক। যন্ত্রে মুক্রিতারন্ ক্রিয়া আপনারদিগকে সংবাদ দিয়াছি এক্ষণে 
বিদিত করিতেছি ঘে সেই পুস্তক, মুদ্রিত সমাগ হইয়াছে**'। গ্রস্থের সংক্ষেপ 
বিবরণ এই প্রথমত শঙ্ধক্ষেত্ বর্থাৎ পুরাধামে প্রসিদ্ধ যত দেবমুত্তি আছেন এবং 
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তথায় গমন করিয়া ষে২ প্রকারে তীর্থ করিতে হয় ও গ্রশীমৃত্তির দ্বাদশ যাত্রা? 

ছত্রিশ নিষোগ ইত্যাদি অশেষ বিশেষ রূপে লিখিত হুইস্বাছে অপর এ ধামে 

গ্রতিদিন ধেং কাধ্য নির্বাহ তয় তাহ] উড়িষ্যা। ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে 

তাহার নাম মাদল। পঞ্জিকা কহে সেই পঞ্রিকা হইতে কলিযুগের আবস্ভাবধি' 

বর্তমান লময় পর্যযন্তে যত রাজা এ রাজ্য অধিকার করিয়াছেন ফলত রাজ। 

যুধিষিরাবধি বর্তমান রাজা বামচন্দ্র দেবের অধিকারপধ্যন্ত যত২ নুতন কা্তি 

হইয়াছে ও তাহারদের বাজ্য কাল শকাব্দ সহিত মিলিত কবিয়া এতাবৎ সংক্ষেপে 

সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ আছে রক্ত বাহু কালাপাহাড় ইত্যাদির 

উপাখ্যান ব! ইতিহাস অতি আশ্চধ্য। দ্বিতীয় চত্রক্ষেত্র যাতা ভূবপেশ্বর নামে 

প্রসিদ্ধ তথায় কোটি লিঙ্গ আছের্ন। তৃতীয় গদাক্ষেত্র ফলত যাজপুর যে স্থানে 
নাভিগয়া অর্থাৎ গয়ান্তরের নাভিদেশ তথায় গয়াশ্রাদ্ধ করিতে হয়। চতুর্থ 

পদ্ুক্ষেত্র যাহ কণারক বলিয়া খ্যাত শিখায় স্য্য ও চন্দ্র মৃদ্রি ছিলেন তা 

পুরীধামে আনীত হন ইত্যাদি নানা ইতিহাম সম্বলিত ন্টস্ত চারি ক্ষেত্রের 

বিশেস বিবরণ অস্মৎ কর্তৃক শৌড়ীয় ভাষায় গঞ্ত পঞ্চ রচনায় পুকযোতম চাল্দ্রকা 

নামে প্রস্তত হইয়াছে । গ্রস্থেব পুষ্প যুল্য ১ টাকা সির বরা গিয়াছে ইতি। 

সম্পাদিত প্রাচীন গ্রন্থ 
ভবানীচবণ তাহার সমাচার চন্দ্র! দুদ্রান্তরে কয়েকখানি প্রাচীন 

সংস্কত গ্রন্থ পুনমুদ্রিত করিয়াছিলেন । তাঠাব জাবনচবিতে প্রকাশ ৮ 
তিনি সটীক শ্রীভাগবতের ও স্টাক নএসংহিতার ছল্প্রাপ্যত। শিরাকরণ 

কারণ ব্হুব্যয়ে পুস্তকদ্বয় মুর্রত করেন । এতদ্দেশে অভিসংঠিত। গ্রস্ত 

মূলম্মৃতির প্রচলন ছিল ন! একারণ এ মহান্সা দ্রািডাদি নানাদেশ হইতে তাহার 

আদর্শ আনাইযা ভাব্যদীর৷ সংশোধন পূর্বক উনবিংপতি সংহিতা মুদ্রক্কিতা করিয়া 

দেশের পরমোপকার করেন, তদনভ্তর সটাক জীভগবদূরীত1 ও সটাক পরবে 

চন্দ্রোদর় নাটক ও ঠাস্টার্ণব নাটক প্রকৃতি কয়েকখ;নি সংস্কত গ্রন্থ মুগ্রাঙ্গণ 

করিয়াছেন, পরিশেষে গত বর্ষে বন্ধদিনের প্রত্তিজ্ঞাত শ্রঘুনন্দন ভষ্টাঢাধ্য কৃত 

২৮ তত্ব নব্য স্মৃতি সম্পূর্ণ কূপ মুদ্রিত কগেন ।--পৃ- ১৬ 
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এই সফল গ্রন্থের মধ্যে আমি যেগুপির সন্ধান পাইয়াছি, তাহাদের 
“নাম, প্রকাশকাল প্রভৃতি উল্লেখ করিতেছি +-- 

১। ভ্রীমস্তাগীবত । ইং ১৮৩০। পত্র ৫৩০ । 

ইহা পুথির আকারে তুলট কাগজে দুই খণ্ডে মুদ্রিত। ইতিপূর্বে 
বোধ হয়, এই ধরণে আর কোন গ্রস্থ ছাপা হয় নাই । ভবানীচরণ 
*্্ীন্তাগবত' ত্রাঙ্মণদ্বার! মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন। তিনি সংবাদপন্ধে 
এই গ্রন্থের যে বিজ্ঞাপন দেন, তাহ] উদ্ধৃত করিতেছি ২ 

চত্দ্রিকাসস্ত্াধাক্ষ শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়স্ত বিজ্ঞাপনমিদং জীমত্তাগবত 

গ্রস্থের অপ্রপ্ডতি দূব করণার্থে ছাপা করিতে 'প্রবৃত্ত হইয়াছি তৃলাত কাগজে প্রাচীন 
ধারামত পুস্তকের পা করিয়া বড় অঙ্গরে মূল ক্ষুত্রাক্ষরে শ্রীধর স্বামির টীকা এই 
শ্রণালীতে সংশোধিত করিয়া চন্দ্রিকাযন্ত্রে ব্রা্মণত্বারা মুদ্রাঙ্কিত করাইৰ ইহার 

মূল্য স্বাক্ষরকাগি প্রাহকের নিমিত্তে ৩২ টাক তগ্চিন্রান্ গ্রাহক ৫* টাকা স্থির 
করিয়াছি-*-1--'সমাচার দপণ,' ২৭ আগষই ১৮২৭। 

গ্রন্থের পুম্পিকায় ভবানীচরণের বংশ-লতা এবং মুদ্রণসমাপ্তিকাল 
"(৩১ বৈশাখ ১৭৫২ শক -্৮ ১২ মে ১৮৩০) দেওয়া আছে। এই গ্রন্থ 

জোড়াসাকো-রাজবাটীর গাঁজা শিবচন্দ্র রায়ের অর্থানুকুল্যে মুদ্রিত হয় 
৩১ মে ১৮৪৮ তারিখে “স্বাদ ভাস্কর লেখেন £-_ 

বাজ! শিবচন্ত্র বায় বাহাদুর বিদ্যান্রাগী ছিলেন, কাহার ধনেতেই চন্ত্িক। 

ষন্ত্রালয়ে শ্রীমস্তাগবত গ্রন্থ অতি শুদ্ধরূপে মুদ্রাক্কিত হয়, তাহার প্রত্োক গ্রন্থের 
“মুল্য ৩২ টাকা নিক্জিষ্ট, করিয়। চন্ট্রিকাসম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু 
টাকা লইয়াছেন, রাজ শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর সে টাকা গ্রহণ করেন নাই । 

“হ। প্রবোধচক্দরোদয় নাটকং। ইং ১৮৩৩। পত্র ৫৪) 
১৮৩৩ শ্রীষ্টাব্ষের জুন মাসে শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক? 

তুলট কাগজে পুথির আকারে মুক্রিত হয়। গ্রস্থশেষে মুদ্রণসমাধ্িকাল 
+€ ২০ শ্রাবণ ১৭৫৫ শক ) এই ভাবে দেওয়া আছে £-- 

| শরছর়াশুতূধরধরপিপরিমিতশকান্বীরগাবণন্ড বিংশতিবাদরে কলিকাতানগবে 
বন্দযধটায় ্ ীতযানীতরণশর্বণ। গরমকরণাবদগ্রগপামাগ্াবদান্মবংশপ্রসূত নড়ালনিবাসি 
ভ্ীদুড় বাবু রাধাডরপয়ায়রহীশর়মহোধয়ন্তামুমতা। শ্রবোধচক্রো দয়না মধ্রেনাটকমিদং 
সমাচারচজিকা বস্ত্েণ খুগ্রাহিতং 
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৩। মন্ুুসংহিত11। ইং ১৮৩৩। প্র ২৬৫। 
_ গ্রশ্বের পুম্পিকায় মুদ্রণসমাপ্তিকাল-_-২০ ফাস্ধন ১৭৫৪ শক -২ মার্চ 
১৮৩৩ দেওয়া আছে । ইহাও তুললট কাগজে পুথির আকারে মুদ্রিত 

সাতক্ষীরার জমিদার, ( ত%কালে কাঈপুর-নিবাসী ) প্রাণনাথ চৌধুরীর 
আহুকুল্যে মুসংহিতা মুদ্রিত হু । * ' 
৪। উজবিংশ সংক্বিতা । ইং ১৮৩৩ (?) 

সংহিতাগুলির নাম--অগিরা, আপন্তঘ্ঘ, অস্ত, শঙ্খ, শাতাতপ, দক্ষ, 

গৌতম, হারীত, কাত্যায়ন, পিখিত, পরাশর, সম্র্ত, উশনা, বিষু, 
বৃহস্পতি, ব্যাস, ধাজ্ঞবন্ধ্য, ধম ও বশিট সংহিতা । এই সকল সংহিতা 
কোনখানিতেই মুদ্রণকাল দেওয়া নাই। আহ্মানিক ১৮৩৩ আআষ্টাবে 

এগুলি পুথিব আকারে তুলট কাগজে মুদ্রিত হয়। ৃ 

৫। প্ীভগ্বর্দগীতা। উইং ১৮৩৫ । 

ইহাতে প্রকাশকাল এই ভাবে দেওয়া! আছে ২ সিদ্ধুশরধরাধর- 
ধরাশাকীয়াশ্বিনশ্য তৃভীয়বাসরে” (৩ আখিন ১৭৫৭ শক) ইহাও 
তুলট কাগঞ্জে পুথির আকারে মুত্রিত হয়। 

৬। রৃঘুনন্দন ভুট্রাচার্যযকত অস্ট।বিংশতি তত্ব নব্য স্থতি। 
'তুলট কাগন্জে পুথির আকারে মুদ্রিত। গ্রন্ছে মুদ্রণকাল দেওয়া: 

নাই । খুব সম্ভব ১৮৪৮ গ্রীষ্টাব্ধে ইহার মুদ্রণ সমাপ্ত হয়। 

মৃত্য 
২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮ (৯ ফাস্ধন ১২৫৪) তারিখে ভবানীচরপ 

ভাগীরখী-তীরে দেহরক্ষা করেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব হইতে তিনি 

বহুমূজ রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন । 
'সে-যুগে জানী, গুণী ও বিহ্বান্ ব্যক্তি হিসাবে ঠাহার কি প্রতিষ্ঠা 

ছিল, সমসাময্িক সাহিত্য ও সংবাদপত্রে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া 

৬০ 



৩৪ ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় 

যায়। শ্রীরামপুরের “সমাচার দর্পণ” তাহার স্থক্ধে একবার লিখিয়- 
ছিলেন :--- ৃ 

; 'অনেককালাবধি শীযুত বাবু ভবানীচরণ খন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমারদের 
'ছমালাপ পরিচয় আছে এবং ধছাপিও ভ্াভার আমঘারদিগের সঙ্গে কোন পক্ষে 

সংপ্রতিপক্ষতাও থাকুক তথাপি সত্য কিতে চষ্টলে জ্ঞান বুদ্ধিতে তাভাদ তুলা 
এত দেশে অপর ব্যক্কি হুলভি। (১৮ জান্ময়ার্র ১৮৩২) 

ভবানীচবণের মৃত্যুর পর 'ফ্রেগ্ড অব ইত্ডিয়া (৮ জুন ১৮৪৮) 

লেখেন £-- 
“প্ঘা055, 0109 9.-.889 70৮ 00005 8৮১5৬ 18 8১০ 6০0 07106, 515৫ 

011051869 203088 26৭ 10057008, & 10912301006 165 1569 1019 96161, 
18৮০০, 80০)8%23 000800351057105- ৩ 96৪ £19৮ 8155%035 9০ ০৮ 
9581598 £07 0021706 7068)99690 01561200015 6০ 2806199 6139 26961 01 015 
5616 £91612708205 0809 01 6003 20189 2591) ০৫ &195 979 ; ,*.* 

জে. পি. মাশম্যান শ্রীগামপুর মশনের ইতিহাসে (র থণ্ড, পৃ. ২২০) 
ভবানীচরণ সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন ২ 

»৯১110৮৪805 0028205 % চে তট06 £1956 1065101860009 হেন 
90188108181)15 1920017)6 0০9৪) 2০ 7300165 00৮ 19201575019 19৮ 013 
6৪০6 0857 50918, 1101) ৪০৪ 20100 0:96 89509006005 %80858 1318 
16110 -00102 075 20910, | 

ভবানী৮রণের জীবনচরিতে তাহার চরিত্র ষে বর্ণনা পাওয়া যায়, 
প্রধানে তাহা উদ্ধত করা অপ্রানর্ষি £ ভবে না 2 

কথিত মহাশর অতিসদাশর ও নিশ্দলাশয় ভিলেন, দেব দির পূজমে স্ববশ্্র 
যনে তীহার নিশ্চল মতি ডিল, তিনি প্রতা* প্রত্যুষে গাত্রোথান করত 
প্রাতঃকুত্য সমাপন পূর্বক সন্ধ) বঙ্দনাদি সমাধানাস্তে তৈল গ্রহণ সময়ে সমাগত 
পরিচিতাপরিচিত শিষ্ট সাম্প্রদাখিক জনগণের সঠি 5 ইস মিষ্টালাপ করত স্বান 
তর্পণ-দেব পূ্লাদি নিত্য কণ্দমাবসানে ভোজনোত্তর বিশষকাধ্য পর্যালোচনার 
(আবৃত হইতেন,ঝবকাশ ষতে আত্মীয় সন্জরনের সহিত সদালাপ কহিতেন, নিরালশ্বে 
স্টার বৃখ। কালযাপন ইজ না, নিকটে জনশৃন্ত তইলে পুষ্তকাদি পাঠ করিতেন, 
প্রায় দিধসে নিজ 'ষাইতেন না, [বিষ কন্বে আবৃত খাফিলেও' নিকটে মঞ্ধ্য 
আগিত, হইলে -গাধাদয়ের. সহিত তখলক কিয়ৎকাল কথোপকথন করিতেন, 
(অপরিচিত দীপঞ্জেযা ও. তাঁপিত লোকের! গ্ান্বার প্রিযালাপে তল" হইত, 
তিনি পঞ্ডিতগপকে লইয়া মধ্যে২ শান্ত্ীয়ালাপ করিতেন, এবং সর্প] অধ্যাপক- 
গ্লণের উপকারে্চু ছিলেন, নৈমিত্তিক কাম্য কন্দ দান দ্েবার্চনাদিতে তাহার 



সাঞ্ছিতা-কীহি ৩৫ 

বিশেব শ্রদ্ধা চিল, আত্মীয় বান্ধবগণকে দেখিয়া দূরে হইতে প্রফৃ্পবদনে প্রিবচনে 
কুশল প্রশ্ন জিঞ্তান! করিতেল, পরোক্ষে প্রিয়জনের প্রশংল! কর! ভাঙ্গার স্বাতারিক 

কার্য ছিল, পৰনিন্দ। শ্রবণে অসহিষুঃ ছিলেন, তল্লিকট বা ত্বাঞ্ার সমক্ষে অগ্জের 
নিকট কেহ পরদূবণে প্রবৃত্ত হইলে তিনি প্রতিবাদ করিয়। বদ্থিকু্ধে নিঙ্গাবাদ 

হইত তাঠার গুণাম্রবাঙগে নিন্দককে নতশিরা করিতেন, ভীচার এই গুণে' কোনং 

বিপক্ষও সপক্ষ হইয়াছিল, তিনি আত্মা সঙ্জনের ও প্রতিবালিগণের' পীড়া 
সংবাদ পাইলে কণ্মান্তর পরিজ্ঞাগ পূর্বক গীড়িহজনের উষধ পথা প্রধান হ। 

প্রদানীয় উপদেশ দান করিতেন, খিপদাপন্ন মণ্রষা, ভাতার, শবপাপয়, হইলে 

প্রাণপণে তাহার বিশিষ্ট হিতচেষট! করিতেন, কৃতকাধ্য ভইলে ঈশ্বরের প্রতি 

মাধুবাদ পূর্বক প্রফৃল্ন হইতেন, [তিনি দেবীমাহাস্্য পাঠ শ্রঝণে নিয়তান্বরড 

ছিলেন, অসাধা সাধনে উৎন্তকত। ছিল না, যে বিষয়ে প্রবর্ত হইতেন তা ' শা 

অসিদ্ধ হইত না) এতদ্দেশীয় অন্যাকে স্বধন্ম ও গ্বতাবামুধাগী ক্পিতে তারার 

বিনেষ উদ্যোগ ছিল, ধর্দদ্ষি দেবনিলগক লাস্তিকাির সহিত চিনি আলাপও 

করিতেন না, তাহার বাকৃপটুতা ও বক্তৃতাশক্তি এমত নিপুণা ছিল ধে ভিন 

ষেসভার় গমন করিতেন তত্রস্থ সভোরা ভাঙ্গার নব নব রস বিকলিত বাক্প্েষে 
আপ্রীভৃত ঠইতেন, তক্জন্ধ তিনি ভূরিং সভার সঙ্গক্রৃত! তারা অগৃণ্য ধর্ঘবাদ 

পাইয়াছেন, তিনি প্রতিজিন সাং সঙ্ধ্যার পর পুরাণ শ্রবণ পূর্বক মগধীয 

ষাবদীয় সংবাদপত্র পাঠ করিয়া রাজ্জি ছুই প্রহর পরে নিদ্রা যাইতেন ইতি। 

(জীবনচরিত, পৃ* ১১-১৩ ) 

১২৮* সালে প্রকাশিত "বঙ্গ ভূষণ" নামক পুগ্তকে ন্ববিখ্যাত কবি ও 

নাটাকার রাজকুণও রায় মহাশয় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্থঙ্ধে যে 

প্রশন্তিকবিতা লিখিঘাছিলেন, তাহ। লিক্ে উদ্ধৃত করিলাম ১ 

বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
চক্্রমা-চন্জ্রিক। ধখ। নিশারে যলে করি যথা ভীম দলে অকরুনিকয়। 

বিশঙগ বিভার, মরি সাঙ্রে সাজার) ' ধা কিছু স্বাদ পত্র-নিষখি গ্রথন-- 

তেমতি *্চন্জিকা" তব আজে বাঙ্গালা বঙ্গভারা-প্রকাশিত বঙ্গের তিঝরে, 

সাজাইছে বাজ-নীতি-বিভা বিতধনে। তোমার “চন্রিকা+, ছগ, মতি পুরন 

দেশ-হিতে ব্রতী হয়ে যুঝিলে বিস্তর নির্বিত্বে আজিও বঙ্গে নিধুত বিহকরে। 

বিপক্ষ পত্রের সহ, শুধু অন্র-বল এ বঙ্গে বিরল লোক তোমায় মতন, 

আছিল “চঞ্িকা" বব) গদাতে স্থল তাই ত আক্ষেপে পরে বিদর্ধ অন্তরে 



উপসংহার 

ভধানীচরণের মত মনীষীর কীত্তি ও কর্দজীবনের এই ইতিহাস 
: অত্যন্ত ভসপ্পূণ 7 সমসাময়িক সমাজ-জীবনে তাহার যে কি পরিমাণ 

প্রাতঠ্া ছিল, আজিকার দিনে তাহা আমাদের পক্ষে অ্ুমান করাও 

কঠিন। সমগ্র হিন্দুসমাজ এক দিন সামাজিক ব্যাপারে মতামতের জন্ত 
তাহার মুখ চাহয়া বসিয়। থাকিত--তিনি সব্ধতঞ নেতৃত্ব করিয়া 

ফিরিতেন। কিন্তু বাংলা-দাহিত্যের পরিপুষ্টির দিক্ দিয়াও ভবানীচরণের 

দান নগণ্য নহে । সাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রথম ব্যঙগরচনার সুচনা 

করেন; তাহারই স্পর্শে বাংলা-সাহিত্যের “শুধ্ং কাষ্ঠং' ধীরে ধারে 

'নীতনতরুব৯ হইয়া উঠিবার লক্ষণ প্রকাশ করে, তিনিই সর্বপ্রথম 

সাহিত্যেঞ দপণে বাবু ও ববি বাঙালীকে নিজ 1নজ মুখ দেখাইয়া 

আত্মস্থ হইতে শিক্ষা দেন; পথত্রান্ত বাঙালাকে মানুষ করিয়া তুলিবার 

প্রথম ইঙ্গিত তাহার বচনাতেহ আমব। দোঁখতে পাই । শতাবীর 

পরপার হইতে এই মনম্বী বাঙালীকে তাহার সমকালিক সকল গরিমায 

প্রত্যক্ষ কারতে পারলে আমাদের আত্মনম্মানবোধ জাগ্রত হইবে, 

তাহার প্রতি আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদিত হইবে। 

ভবানীচরণ কালের অগ্রগতির সহিত তাল রাখিতে পাবেন নাই 
বলিয়া নিজের কীতিসমেত কালগর্তে বিলীন হইয়াছেন, কিন্তু সাহিত্যের 

এঁতিহাসিকের নিকট তাহার দান অবহেলিত হইবার নহে। বাংলা- 

সাহিত্যের বর্তমান সম্দ্ধ হম্মা নিশ্মাণে ভবানীচরণের প্রতিভা ও 

অধ্যবসায়-ঝচিত ইষ্টকরাজি এক দিন সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিল; 

সেই হণ্্য যত দিন ল1 ধ্বসিয়া পড়িবে, তত দিন ভবানীচরণকে আমরা 

প্মরণ কবিতে বাধ্য থাকিব। বাংলা-গক্যে রসব্চনার প্রথম শিল্পী হিসাবে 

' ভৰানীচরথের নাম চিরকাল বীত্তিত হইবে। 



সাহিত্য-সাধক-চরিতমাল1--৫ 

রামনারায়ণ তর্করতু 
১৮২২-শ১৮৮৩ 





রামনাবায়ণ রব 
বজেনরধাথ বন্দ্যোগাখযায় 

বঙ্গীয়-সাহিতা-পলিষৎ 
২৪৩।১, আচার প্রনথযচন্ত্র খোড 

কলিঝাতা- 



আন এ 8) 

ভীননৎকুষার গুধ 

বঙ্গীর়-সাহিতা-পরিষং 

প্রথম সংস্কবণ--পোৌষ, ১৩৪৭) দ্বিতীয় সংস্করণ- ভাদ্র, ১৩৪৯; 

তৃতীয় সংস্করণ__চচত্র, ১৩৫০ 7 চতুর্থ সংস্করণ--বৈশাখ, ১৩৫৪, 

পঞ্চম সংস্করণ--ভাত্র$ ১৩১৬। 
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মুদ্রাকর-_ভ্রীরঞমকুষার দাস 
শনিরঞজন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বান রোড 

কলিকাত)-৩৭ 



ধৃস্থদন দর্ডের 'তিলোত্তমীসম্ভব কাব্যে'র পূর্ষে ছুই এক জন বাঙালী 
কবি ইংবেজী কাব্যে প্রতাঁবে পড়িয়া সম্পূর্ণ নৃতন পদ্ধতিতে 

কাবারচনাব স্ুত্রপাত করিয়া থাকিলেও আমরা যেমন আজও পর্য্যস্ত 

তীহাকেই আধুনিক পদ্ধতিতে সর্ধপ্রথম কবি হিসাবে নম্মান করিয়া 
থাকি, রানমনাবায়ণ তর্করত্ব বা নাঁটুকে বামনারায়ণকেও” তেমনই ছুই 
চারি জন পূর্বগামী নাট্যকারেব নাট্য প্রচেষ্টা সত্বেও সর্বপ্রথম আধুনিক 
নাটাশিক্পীণ সম্মান দিয়া থাকি । ইহার কারণ এই ষে, মাইকেলের মত 

তিনিও অসাধারণ শিল্পপ্রতিভানলে প্রাণহীন গতান্থগতিকতার মধ্যে 

প্রীণসঞার করিতে পারিয়ছিলেন , উনবিংশ শতাব্ীর মধ্যভাগে 

ঈউবোপীয় বঙ্গমঞ্চের অন্থকরণে বাংলা দেশে যে রঙ্গমঞ্চের উদ্ভব হইয়া- 

ছিল, তাহারই-কবিকীস্তির দ্বটর! তাহা সর্বপ্রথম সার্থকতা করে। 

ইহ এক হিসাবে অধিকতর বিশ্ময়কর এই কারণে যে, খরছ-ভাঁষাবিৎ 
মধুস্ছদন ইউরোপীয় জ্ঞানসম্ত্র মন্থন করিয়াটিলেন বলিলেও অততযুক্তি হয় 

না; কিন্তু পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করতব দী্ধকাল কলিকাতা গবর্ণমেন্ট 

সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত বাকরণ ্ ললঙ্কারের এক জন ধ্যাপক ছিলেন, 

ইউরোপীয় বা আধুনিক পদ্ধতির সহিত তাহার প্রত্যক্ষ ই পরিচয় 

ছিল না। সংস্কৃত কাব্য ও অলন্কারে তাহার্অসাধারণ অধিকার ছিল, 

তিনি অধ্যাপক হিসাবে প্রপিদ্ধ ছিলেন-_তীহার এই লফল পরিচয় 

আঁজিকার দিনে প্রত্থতবের বিষয্ীভূত হইয়াছে; কিন্তু বাঁংসা ভাষার 
. প্রথম বার্থ নাট্যকার হিসাবে তিনি আজিও সগৌরবে বাংলা সাহিত্য 

ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বিরাজ করিতেছেন । তাঁহার জীবনী ও কীন্তির 

পুনরালোচনা সহদয় বাঙালী পাঠকের নিকট অনাবশ্তক বিবেচিত না 

হইতেও পারে। 



বাল্য ও ছাত্র-জীবন 

২৬ ডিসেম্বর ১৮২২ তারিখে চব্বিশ-পরগণার অস্তঃপাতী হরিনাভি 

গ্রামে রামনারাঁয়ণ জন্মগ্রহণ করেন । তাহার পিতার নাম বামধন 

শিরোমণি । রামনারায়ণ "বাল্যাবস্থাতেই দেশে 'ও বিদেশে চৌবাঁড়িতে 

ব্যাকবণ, কাব্য ও স্মতির কিয়দংশ এবং হ্যায়শাস্বের অন্থমানখণ্ড প্রায় 

অধ্যয়ন” করেন । ৃঁ 

রামনারায়ণ শৈশবেই পিতামাতাকে হাঙ্লাইয়াছিলেন । তাহার 

কোন পরিচিত বন্ধু লিখিয়াছেন, “তিনি ভীহাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বগীয় 
প্রাণকষ্ণ বিদ্যালাগর* ও তত্পত্রী কর্তৃক লালিত হুইয়। পিতৃ মাত বিয়োগ 

কষ্ট অঙ্গভব করিতে পারেন নাই । আমণ1 তর্করত্ব মহাশয়কে স্বীয় 

ভ্রাতৃজায়ার গুণোদেঘবাষণ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি শৈশবে 

আমায় মাতৃত্সেহে পালন না করিলে বোধ হয় শৈশবেই আমাব সত 

লোপ হইত? 1” 

* প্রাণরুঞ্ঞ বিদ্যাসাগর ১৮৪৩-৪৫ খ্রাষ্ঠাবে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাকরণ- 

শ্রেণীর অধ্যাপকের প্রতিনিধিকূপে প্রায় তিন বখ্সর সংস্কত কলেজে 

অধ্যাঁপন! করিয়াছিলেন । ২০ মে ১৮৪৬ হইতে তিনি মাঁসিক ৪০ টাক 

বেতনে সংস্কৃত কলেজেব চতুর্থ ব্যাকরণ-প্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 
১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্ধের এই মে তাহার মৃত্যু হয়। প্রাণকষ্ণ বিদ্যাসাগর 

_যে-সকল পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহীর মধ্যে আমি এই কর়খানি 

দেখিয়াছি £-_“কুলরছ্ত। (ইং ১৮৪), জীশ্রীঅরপূর্ণাশতকৎণ (ইং 
১৮৪৫ ), 'ধর্্মসত/ বিলাস" ( ইং ১৮৫০) ও প্শিবশতক ন্তোতবত্ব 

(ইং ১৮৫৪১। তিনি যোগ্যতার সহিত কিছু দিন ভবানীচরণ 

বন্য্যোপাধ্যাস্ব-প্রতিঠিত “সমাচার চক্দরিকা' সম্পাদন করিয়াছিলেন । 
... শ পন্গীয কবিকেশরী রামনারায়ণ তর্করত্ব” : শিল্পপুষ্পাঁঞ্লি? 

১২৮২ সাল, পৃ. ১৫৬। | 



চাকুরী চ 

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে প্রীপরুষ্ণ বিষ্তাসাগর অস্থায়ী ভাবে 

কিছু দিনের জন্য গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর 

অধ্যাপক হন । এই সময় বাঁষনাবায়ণ ভ্রাতার নিকট থাকিয়া! সংস্কৃত 

কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৮৪৩ হইতে ১৮৫৩ গ্রীষ্টান্ষের প্রথম ভাগ পরাস্ত 

--দশ বৎনর তিনি গবর্ণমেপ্ট সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 

বৃস্ভিপ্রাপ্তি কৃতী ছাত্র হিসীবে কলেজে ঠাহাব হুনাষ ছিল । 

চাকুরী 

হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ 

কলিকাতা গবর্ণমেন্ট স-স্কৃত কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া বামনাণায়ণ 

হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের প্রধান পশ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। 

রাজেজ্্রনাথ 'দত্ত-প্রমখ কয়েক জন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির চেষ্টায় 

সিছুরি্াপটার ৬রামগোপাল মল্লিকের বৃহৎ বাটাতে এই কলেঞ্জ 

প্রতিঠিত হয়। ইহার সহিত শীল্স ফ্রি কলেজ ও ভেবিড হেয়ার 

আযাঁকাডেমিও সংযুক্ত হইয়াছিল । এই কলেঙ্গের শ্রীরদ্ধির নিমিত্ত রাণী 

রাসমণি দশহাজার টাকা দান কপ্রিয়াছিলেন।* কলেজের কার্ধ্য আর 

হয় “১৮৫৩ সালের ২র1 মে সোমবার” | বামনারায়ণের অধ্যাপনা! 

বিষয়ে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, নিষ্কে তাহা! উদ্ধৃত 

হইল £-- 
পীুক্ত রামনাবায়ণ তর্কসিদ্ধাস্ত মহাশয় হিন্দু মেট্রোপলিটন 

কালেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ্দে অভিষিক্ত হওয়াতে, ছাত্রদিগের 

* সংবাদ প্রভাকর', ১৩ মে ১৮৫৩1 ৭ “সংবাদ প্রভাকর', 

*,৩৬ এপ্রিল ১৮৫৩। 



চা বামনারায়ণ তকবত্ব 

বাঙাল শিক্ষা অতি স্ুচারুকূপে নির্ববাছ হইতেছে, ইনি অতি 
স্থপশ্ডিত, ও সংস্কৃত কাঁলেজের একজন বৃতিধারি ছার ছিলেন । 
বঙ্গভাষ। লেখন পঠনেও বিশেষ পাশ, পতিত্রতোপাখ্যান নাসক 
পুস্তক লিখিয়। রংপুরের কুণ্ডি পরগণার বিখ্যাত ভূম্যধিকারী শ্রীযুত 

কাশীচন্্র বায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত প্রাইজ গ্রহণ কবিশ্সাছেন, 
অতএব এতাদৃশ সৃষোগ্য মহাশয়ের সংযোগ ছারা অভিনব কালেজ 
বিদ্ভালোকে পরিদীপ্তড হইবেক তাঁহার সন্দেং নাই ।--"সংবাদ 
প্রভাকবরু১ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩ । 

২২ অক্টোবর ১৮৫৩ তারিখে বামনারায়ণ হিন্দু মেট্রোপলিটন 
কলেজের ছাত্রদিগের উপদেশার্থ বিদ্যা-লিষয়ক প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন । 
এঁই বক্তৃতায় তিনি মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে যাহা! 
বলিক্লাছিলেন, আজিকাঁর দিনেও তাহার মূলা আছে । তিনি বলেন £-- 

তোমরা যেমন মনোযোগ পূর্বক ইংকাজী শিখিবে বাঙ্গলাও 

সেইরূপ শিক্ষা করিবে, বাঙ্গলার প্রতি কদাচ অনাস্থা কবিবে না; 
বাঁজগল। এতন্গেশীয় মাতৃভাষা, সুতরাং মাতবৎ এই মাতৃভাষার প্রতি 
তক্তি রাখা নিতান্ত আবশ্ঠক ৷ দেখ বর্তান কালে ষে সকল প্রদেশ 
দৃষ্টি ও শ্রুতি গোচর হইতেছে সে সমস্ত দেশীয় লোকেরা সকলি 
স্ব স্ব দেশীয় ভাধাকে উত্তম ভাঁষ। জ্ঞানে মান্য করিয়া থাকেন এবং 
সাধারণের এই এক প্রসিচ্ছ প্রথা আছে ঘে আপম২ দেশীয় ভাষ। 
সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা! না হইলে কেহই অন্য ভাষা প্রতি ধাবমান হয়েন ন! 
অতএব তোমাদিগের দেশভাষার প্রতি বিমুখ হওয়া কদাচ 
উচিত নছে। 

যামনাবায়ণ ছুই বৎসর যোগ্যতার সহিত হিন্দু মেট্রোপলিটন 
কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদ্দের কার্ধ করিবার পর গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত 
কলেজে যৌগদান করেন। 



চাকুকী ৯ 

কলিক।তা গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজ 

১৫ জুন ১৮৫৫ হইতে ৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২ গ্রীষ্টান্ পধ্যস্ত-_অন্যন 

সাড়ে সাতাশ বৎসর রামনান্নায়ণ সংস্কৃত কলেন্দে অধ্যাপন।, 

করিয়াছিলেন । এই কয় বখ্সবের মধ্যে তিনি কখন কোন্ পর্দে কত 

বেতনে কাঁধ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাঁন সঠিক সংবাদ সংস্কত কলেজের 

পুরাতন নথিপত্রের সাহাধ্য দিতেছি £- 
পদ বেতন কাধ্যকাল 

অধ্যাপক, ৫ম 

ব্যাকনণ-শেণী 9৪০২ ১৫ জুন ১৮৫৫ হইতে ৩১ মাচ্চ ১৮৬০ 

এ ঞ্থ এ ৪০২ ১ এপ্রিল ১৮৬০ হইতে ১১ জুন ১৮৬৩ 

৪৫. ১২ জুন ১৮৬৩ হইতে ২৩ মাচ্চ ১৮৬৪ 

এ ৩ম এ ৫০২ ২৪ মার্চ ১৮৬৪ হইতে ৩০ জুন ১৮৭৩ 

দ্বিতীয় ব্যাকরণ-পণ্ডিত, ৬০২ ১ জুলাই ১৮৭৩ হইতে ২৮ ফেব্রুয়ারি 

সং্কত কলিজিয়েট স্কুল ১৮৭৪ 

প্রথম ব্যাকরণ-পত্তিত ত্র &ঁ ৬০২ ১ মার্চ ১৮৭৪ হইতে ৭ জুন ১৮৭৪ 

সহকারী অধ্যাপক- সংস্কৃত ৮০৯৮ জুন ৯৮৭৪ হইতে ৩১ জুলাই ১৮৭৯ 

অলঙ্কার প্রসৃতি, 
ংস্কত কলেজ ৮৫ ১ আগঞ্ ১৮৭৯ হইতে ৩১ দ্ুলাইী ১৮৮০ 

৯০২ ১ আগষ্ট ১৮৮০ হইতে ৩১ জুলাই ১৮৮১ 

৯৫২ ১ আগষ্ট ১৮৮১ হইতে ৩১ জুলাই ১৮৮২ 

১০০ ১ আগষ্ট ১৮৮২ হইতে ৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২ 

৩৯ ডিসেম্বর ১৮৮২ তারিখে বামনাবায়ণ পেন্সনের জন্য হথাবীতি 

আবেদন করেন। সংস্কত কলেজের তদানীস্তন অস্থাম্ী অধ্যক্ষ মহেশচঞ 

ায়রত্ব .৬ জাহ্ুয়ারি ১৮৮৩ তারিখে এই আবেদনপত্র স্থপারিশ করিগ্! 

শিক্ষা-বিভাগেন্ নিকট পাঠাই্সাছিলেন। ১ জানুয়ারি ১৮৮৩ তাবিখ 



১৩ ঝামনারাষণ তর্করত্তু 

হইতে রামনারায়ণের পেন্সন মঞ্জুর হইয়াছিল।* সংস্কৃত কলেজে 
পামনারায়ণের শুন্য পদে নিযুক্ত হন--পণ্ডিত হর'্রসাদ শাস্ত্রী । 

মৃত্য 
সংস্কত কলেজ হইতে অবলর গ্রহণ কবিবাঁদ পর রামনারায়ণের পেষ 

দিনগুলি কি ভাবে কাঁটিয়াছিল, তাহার বিবরণ ভীহাব মৃত্যুর অব্যবহিত 

পরে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে পাঁওয়| ষাঁয়। ইহাতে প্রকাঁশ £-- 

'-*কাধামম্ব জীবন কোন কালে স্থির থাকিবার নয়, তাহার 

জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ শিক্ষাদানে অতিবাহিত হইয়াছিল, শেষাংশও 

সেই কাধ্য ত্যাগ করিতে পারে নাই । তিনি পেন্পন গ্রহণ করিয়াও 

বাটাতে দেশস্থ ব্রাহ্মণ বাঁলকদিগকে সংস্কত শিক্ষা দিতে আবস্ত 

কপিয়াছিলেন । এইক্ষণে এ কাঁষ্যের সুবিধার জন্য খ্রীঃ ১৮৮৪ 

অন্দের ৩০শে নবেদ্ধর রবিবা স্বীয় জন্মগ্রামে একটা চতুষ্পাঠী 
প্রতিঠিত করেন। এ প্রতিঠ। উপলক্ষে দেশস্থ লোকেবা উপস্থিত 

থাকিয়া বিশেষ সহাম্গভতি দেখাইয়ীছিলেন, স্কানীয় মিউনিনিপ্যালিটি, 

 চতুষ্পাঠীতে বিদেশীয় ছীত্রগণের অবস্থান ব্যয়ের সাহাধ্য জন্য মাসিক 
১০২ টাঁকা করিয়! দিতে আর্ত কধিয়াছিল, দূরদেশ হইতে 

ছাত্র আসিয়া 6তুস্পীীতে অবর্ধীন করিয়া শিক্ষা করিতে আস্ত 

* সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষ শিক্ষ।-বিভাঁগকে বামনারায়ণের পেন্সন 

সংক্রান্ত যেসকল কাগজপত্র পাঠাইয়াঁছিলেন, তাহা হইতে 
বামনাবাসক্মণের জন্মতারিখ ও সংস্কৃত কলেজে চাকরীর ইতিহাস পাওয়া! 
গিয়াছে। পেন্সন-সংক্রাস্ত কাগজপত্রে রামনানীয়ণের আরুতির 
এইকপ বর্ণনা আছে--"* 726181৮5566 10012551015 
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মৃত্যু ১১ 

করিয়াছিল, কিন্তু তাহার জন্মগ্রামের_-অভিশঞ্চ হরিনীভি 'গ্রীমের-- 

সৌভাগ্য সুখ সুদুরস্থ__এক বৎসর অতীত হইতে ন! হইতেই তর্করত্ব 

মহাশয় সাংঘাতিক পীভায় আক্রাস্ত হইলেন । প্রায় ৬ মাপ কাল 

উদর্বী বোঁগীক্রাস্ত হইয়া! অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া ১২৯২ সালে ৭ই 

মাঘ গত ১৯এ জাঙ্গুগ্নাবিতে তিনটি পুত্র ও ছুইটি কন্যা বাখিয়া! ৬৩ 

সর বয়সে ইহলোক ত্যাগ কশিয়াছেন। পন্থগীয় কবিকেশনী 

'প্রীমনাবাষণ তর্কবত্ব”- শিল্পপুষ্পীঞ্গলি” ১২৯২ সাল, প্র ১৫৭। 

১৯ জানুয়ারি ১৮৮০ তারিখে রামনীরাঁয়ণের মতা হইলে “সৌম- 

প্রকাশ" ষাহ। লিখিয়াছিলেন, নিগ্নে তাহ। উদ্ধৃত করা হইল - 

পশ্তিত ৬বাঁমনাবায়ণ তরকরত্ব 1--আঁমবা অতি তঃখেব শহিত 

প্রকাঁশ কবিতেছি ঘষে সংস্কত শান্্ীধ্যাপক কলিকাঁভা সংস্কৃত 

কালেজের অন্যতম প্রসিদ্ধ পর্ডিত রামনাবায়ণ ভর্বত্ব গত ণই মাঘ 

আক্জলরাঁর মানব-লীলা সম্বরণ কপিয্াছেন । ইনি প্রায় ৬ মাস কাল 

উদরীলোগাক্রাস্য হটয়াঁছিলেন ৷ তর নানা গুণে 'অলঙ্ত ছিলেন । 

ধাহারা। ইহার সহিত অল্প সমযের জন্যও আলাপ করিক়্াহিলেন 

ভাহারা তীহাঁর বসপূর্ণ মিষ্টালাপ কখন শিশ্বৃত হইতে পাঁরািবিন না। 

বাজাঁলা নাটকেব ইনি এক প্রকার সষ্টিকর্তী বলিতে হবে । এষ 

জন্য মহারাজা ষতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের প্রপিদ্ধ দেশীয় নাটক 

অভিনয়ের সময় ইনি একমাত্র সহায়তা করিয়াছিলেন । ইসা 

প্রণীত “কুলীন কুলসর্বন্থ* নাটক বাঙ্গালা ভাষার প্রথম নাটক 'এব' 

এই নাটক হইতে প্রথম প্রসিদ্দি লাভ করেন। এতগ্য তীত তাহার 

বরতিত অনেক নাটক আছে । “নবনাটক? “ধর্মবিজয়” প্ব্ণীসংহার” 

শ্চক্ষ্্ীন্” প্রভৃতি প্রত্যেক নাটাকেই হার নাম এব" মাহাস্সা 

দেদীপ্যযাঁন বহিক্সাছে। সংস্কৃত ভাষায় তিনি কাব্য ও অলঙ্কার 

বিষয়ে অতি স্থুপপ্ডিত ছিলেন । বর্তমান সময়ে তাহার শ্যায় সংস্কৃত 



৬হ বামনাবায়ণ তকরত্ব 

কবি আর কেহ ছিল না। তাহার প্রণীত “আধ্যাশতক* ও 
“দক্ষষজ্ঞ” সর্ধত্র বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছে । দক্ষষজ্ছ প্রণয়ন 

করাতে ইংলশ্ীয় মহাঁজ্সা ই, বি, কাঁউয়েল ইহাকে “কবিকেশরী” 

উপাধি পাঠাইয়াছিলেন। বস্ততঃ সংস্কৃত ভাষায় তাহার কবিত্বশক্তি 

এতদূর মধুর এবং গাঢ় ছিল ষে তাহার নাম না থাকিলে €কহ 

তাহার প্রণীত কাব্যগালি আধুনিক কবিব রচিত বলিয়া অনুমান 

করিতে পাবেন না। তাহার সংস্কত পচনা এতদূর প্রাঞ্ল এবং 

অলঙ্কারপুর্ণ, ঘে তাহার আধ্যাাশতক এবং দঞ্চধজ্ঞ সহস। কবিচড়ামণি 

কালিদাসের বচিত বলিয়। ভ্রম হয়। কলিকাঁত। সংস্কৃত কালেজে 

অলঙ্কারের পণ্ডিতরূপে বহু বার অব্যাঁপন। কাধ্যে নিষুত্ত থাঁকিয়। 

ইনি ছাত্রিদিগের নিরতিশয়্ শ্রদ্ধা ভীজন হইয়াছিলেন । হিন্দুধশ্মের 
মধ্যাদ। বৃদ্ধির জন্য ইহার এতদূর যত্ব ছিল যে সঞ্চিত অর্থ তিনি 
ক্রিয়াকলাপে ব্যয় করিতেন । তিনি নিজ বাটাতে একটি হবিসভ। 

প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রতি পবিবার বক্তৃতা ও ধশ্মশান্্র পাঠাদি দ্বাব। 

সভ/দিগকে উপদেশ দান কন্সিতেন । তাহারই ষত্বে তাহার জন্মভূমি 

হরিনাতিগ্রামে সংস্কত শিক্ষার নিমিভ্ত একটি চতুষ্পাহী খোলা 
হইয়াছিল। নিজে অধ্যাঁপকতা। করিয়। অনেক দিন উক্ত চতুষ্পানঠীন 
মধ্যার্দ বুদ্ধি করিয়াছিলেন । তিনি যেমন স্থপপ্ডিত ছিলেন তা?শ 

স্থবক্তীও ছিলেন । ষে সভায় তিনি উপস্থিত থাকিতেন তীহার 

মধুব বক্তৃতা শুনিবার জন্ত সভ্াস্থ সকলেই ব্যগ্র হইতেন এবং তিনিও 
তাহাদিগকে বসগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা দ্বার| সুগ্ধ করিতেন । 
ইহার অভাবে আপামর সাধারণ এবং বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্য 

বৈদিক সমাজ যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাহা আর বলিবার 
অপেক্ষা নাই । 

পণ্ডিত বামনাবায়শ র্কবত্ব দরিজ্র পরিবাবে জন্মগ্রহণ করিয়া 
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ছিলেন । তাহার শৈশবাবস্থায় তাহার মাতা পিতার মৃত্যু হয়। 

তাহার জজ্যষ্ট সহোদর 'গ্রাণকৃষণ নিস্যাসাগর ছুরবস্থাঁপন্ন হইয়াঁও 

তাহার লালন-পালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই অবস্থায় তিনি 

হরিনী ভিস্থ প্রলিক্ধ মধুস্দন বাচস্পতির নিকট প্রথমতঃ ব্যাকরণ, 

স্তি ও কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্য অধ্যয়ন করেন | পঙে ম্যায়শা 

শিক্ষার জন্য পূর্বদেশস্থ পোড়া! পু? ] মামক গ্রামে কিছুকাল 

বাস কবিয়ীছিলেন । কিছুদিন পরে তাহার জ্যেষ্টভাতা কলিকাতা 

সংস্কৃত কালেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে তিনি তাহাই নিকট 

অবস্থান করিয়া উক্ত কালেজে অনেক দিন পযন্ত অন্বায়ন 

করিয়াছিলেন | ভ্রাতান মৃত্যর পর তিনিও সংস্কৃত কালেজের 

অধ্যাপক হযেন। অধ্যাপকত। বিষয়ে উত্ত কালেজে বিশেষ 

শতিষ্ঠা লাভ করিষ। অবশেষে প্রায় ছুই বংসব হইল পেম্সন গ্রহণ 

করিষ্কাছিলেন। এই ছুই বংসরকাল পেন্সনভোগ কবিস্বা প্রা ৬৫ 

বৎসর বয়সে ৩টা পুত্র ২টা কন্যা বাখিয়া পঞলোক গমন কগিয়।ছেন। 

--সোমপ্ত কাশ, ১৩ মী ১২৯২ । 

রছলাবলী 
রামনারায়ণের রচনাবলীর খধ্যে নাটক ও প্রহুসনেণ সংখ্যাই বেশী । 

নাটক-রচনায় সিদ্বহস্ত ছিলেন নাঁলয়া লোকে তাহাকে "নাটকে 

বামনারায়ণ বলিত। সেকালে তাহা নাটক ও প্রহস্নগ্ুলি সথের 

নাট্যশালায় ও সাধারণ রঙ্গালয়ে সমাঁপোহের সহিত অভিনীত হহয়া- 

ছিল। এই সকল অভিনয়ের বিবরণ আমার 'বঙ্গীর নাট্যশালার 

ইতিহাসে" পাওয়া যাইবে । 

১৩২৪ সালের ফাজ্সন-সংখ্য! "ভারতী তে প্রকাশিত পৃ. (৯৯৭7৮) 

রামনারায়ণের বাক্চাতুর্ধা ও রসিকতা সম্বন্ধে “সেকালের গল্প: পঠিতব্য। 

১৮৫৪. গ্রীষ্টান্ে প্রকাশিত রামনারায়ণের প্রথম নাটক 'কুলীন 



১৪ রামনারায়ণ তকরত্ব 

কুলপর্ধস্ব'কে অনেকে বাংলার আদ্দি নাটক বলিক্ষাছেন । কিন্তু “কুলীন 

কুলসর্ধন্বে'র পূর্বেও আরও কয়েকখানি বাংল! নাটক রচিত ও প্রকাশিত 

হইয়াছিল, দু্টীস্তস্বরূপ ১২৫৮ সালে (১৮৫২ গ্রীষ্টাবে?) গুকাঁশিত 
ষোণেন্দ্রন্দ্র গপ্টের “কীস্তিবিলাস”, ১৮৫৯ স্রীষ্টান্দে তারাচরণ শীরুদারের 

“ভদ্রাজীন', এবং ১৮৫৩, শ্রীষ্টীবে প্রকাশিত হবচন্দ্র ঘোষের “ভাঙমতী 

চিন্তবিলাস' ও কাঁলীপ্রসন্ন সিংহের "বাবু নাটকে"র উল্লেখ কব ষাইতে 
পারে। এগুলির কোনটিই ষে রঙ্গমঞ্চে বা সমসাময়িক স্থধীলমাজে 

বিশেষ কোনও প্রভাব বিস্তার কবিয়়াছল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় 

ন।। এই কাত্রণেই বোধ হয়, সামাজিক সমস্যা লইয়া বচিত সামাজিক 

নাটকের মধ্যে “কুলীন কুলসর্বন্ব'কেই কেহ কেহ সব্বপ্রথম নাটকে 

অধ্যাদা দিয়াছেন । 

নাটক-রচনায় নৈপুণ্যের জন্ত এবং বাংলা ভাষায় সর্ধপ্রথম বিধিবগ 
ভাবে নাটক বচনান। অন্য দি বেঞ্জল ফিল্হার্ধোনিক আযাকাডেমি ৯ মার্চ 
১৮৮২ তারিখের অধিবেশনে রামনারায়ণকে 'কাব্যোপাধ্যায় উপাধি ও 

হুরকুমার ঠাকুর কনক-কেয়ুর' প্রদান করিয়াছিলেন । এই আাকাডেমির 

প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শোৌরীন্্রমোহন ঠাকুর এবং ভিবেক্টপ ক্ষেত্রমোহন 

গোম্বামী । এই উপলক্ষে বামনাবায়ণকে প্রদত্ত মানপত্রধানি এইরূপ £- 

গুল] 27381 57711475550 810 8908700030৫, 
০8০৩ : 

[006 1307019৪812 880৩5 502920$ 0 2. মু, 

175506908206-0305312002 01 13620651, 

&৬ ভি, 5:০৫5৮ 08৫৯ 24. &. 

10817959802 01 2900810 1196587001680209 9970823, 

-০০০৫৩:-৪৪%5৮, 00208 9০9811081:0 2108020 1:98979, 

06 10০৩, 9৯0818৬ ২৯) ১১৪০ 

09000501530 91 805 0:49 ০৫ 659 27011950 000126, 

10107952088 ০1 192.92005 2০, 14, 

পু9 পিড9085৩ 05998) ০ 659 8০55 2382050 49809105 :7887 ৯5 569 

8885308 ০01 8০০ 96 260৯:085 385395 ০০285:0 7০০ 72825858 98200205185 80 
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21875518608 0 7521205%1 6109 5161৬ ০৫ চিজ 90801255575 6০698৩: আআ) হি 

৪০)0 297:285708 18801515065? 603 170818215 60679015 0. 99158109158100 

০ 715 02020192005 110 0851007630 21812088106. ০? 118 09108 1১9 9:86 21691 

০৫173998911 0780085 170 ও ৪8152008010 1077025 

৪8০05170075 51৩00 8০1৩৯ 1000061 5106 78951668506 

স্ীক্ষেরমোহন গোব্বামী 70169602 

08100 ৮৪৬০ ] 
৪6001158081 2051৮561 1 13518000600 805%6 735805 
"009 23350 &0808৮১ 1882, 100088 9০0766%৮ - 

পীমনারায়ণের সংস্কত নচনাও প্রসাদগ্ডণবিশিষ্ঠ ছিল। “সোমপ্রকাশ" 
লিখিয়াছিলেন, “তাহার সংস্কৃত রচনা এতদূর 'প্রাঞ্চল এবং অলঙ্কারপূর্ণ, 
যে তীহাঁর আধ্যাশতক এবং যক্ষষজ্ঞ সহনা কলিচুড়ামণি কাঁলিদাসের 

বচিত বলিয়। ভ্রম হয় 1৮ '“দক্ষঘজ্ঞ' পাঁচ করিয়া সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব 

অধ্যক্ষ নুপপ্ডিত ই. বি. কাউয়েল বিলাত হইতে ভ্াহাকে “কবিকেশরী, 

উপাধি দিয়া পাঠাইয়াছিলেন । 
ঝামনারায়ণের সংস্কত বচন প্রসঙ্গে আচাধ্য রুষ্চকষল ভট্টাচাখ্য 

তাহার স্বৃতিকথাঁয় যাহা বলিয়াছেন, তাহ। উদ্ধৃত কর| প্রয়োজন ) তিনি 

বলিয়াছেন £২- 

্ 'স্কৃত শ্লোক পচন! করিতে তিনি ষেক্ধপ কৃতিত্ধ দেখা হয়াছেন, 

সেরূপ প্রায় দেখা যায় না। “কুলীন কুলসর্বন্থ” নাটকে ইহার যথেষ্ট 

নমুনা আছে । একটিইঙ্জেেক আছে [ পৃ. ১১০] যাহ! মাঘ কবি 

লিখিলেও অগোরব হইত না । কবিতাটি এই ৪ - 

অতিবক্তবপুঃ 'খলদগতি- 

বন্থহীনে। বিগতাশ্ববে। এবিঃ | 

পভতি প্রতিবারি বারুণী- 

বন্ুসেবাফলমেতদেব হি ॥ 

এই ক্লোকটির মধ্যে যে ৫08015 60067016) যে টি 

রহিষ্বাছে, তাহা কেমন হুন্দর । 
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প্রথম অর্থ-_স্র্যাদেব অত্যন্ত লাল হ'য়ে মন্দগতি হয়ে, কিরণ 
সব মিলিয়ে যাচ্চে এমন অবস্থায় সমস্ত আকাশ অতিক্রম ক'রে জলে 

ঝাপ দিচ্ছেন । পশ্চিম দিকে যাওয়ার এই ফল। 

দ্িতীয় অর্থ__মদ খেয়ে মাতালের শরীর লাল হয়ে উঠেছে, সে 

চল্তে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছে, সব টাক উড়িয়ে দিয়েছে, গায়ের কাঁপড় 

গ থেকে খসে পড় ছে, সে জলে ঝাপ দিচ্চে। অত্যন্ত মদ খাওয়ার 

ফল এই ।--পপুরাতন প্রপঙ্গ” ১ম পধ্যায়, পৃ ৯৫। 
বামনাবায়ণ যেসকল গ্রস্থ রচনা কবিয়াছিলেন, তাহা প্রায় সকল- 

গুলিই আমরা দেখিষাছি। সংক্ষিপ্ত মন্তবা সহ এই সকল গ্রস্থেব একটি 

তালিকা নিয়ে দেওয়া! হইল । 

বাংল। রচনা 

১। পতিক্রতেপাখ্যান। জানুয়ারি ১৮৫৩। পু. ৯৪। 

নমো জগদীশ্বরায় । পতিব্রভোপাখ্যান | জিল। রঙ্গপুরাস্তঃপাতি 
কুণ্তডী নিবাসি ভূম্যধিকারি শ্রীধুক্ত বাবু কালীচন্দ্র রায় চতুধুবি 
মহাশয়ের আদেশে.কলিকাতা সংস্কৃত বিগ্যামন্দিরে শিক্ষিত সুশিক্ষিত 

শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধাস্ত ভট্টাচাধ্য রচিত কলিকাঁত। 
শোভাবাঁজারীয় সম্বাদ ভাক্কর হঙ্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। ১২৫৯ শাল 
১১ মাঘ। ইংরেজি ১৮৫৩ শাল ২৩ জাচআবি । 11069 ০ 

31১795-15056 অত 
এই পুব্তক রচনার একটি ইতিহাস আছে। রংপুর কুণ্ডী পরগণাঁর 

জমিদার কালীচন্দ্র বায় চৌধুরী পুরস্কীর ঘোষণ। করিয়। “সংবাদ প্রভাকর", 
“স্বাদ ভাক্কর' ও “রঙগপুর বার্ভীবহ” পজে একটি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন ! 
“জপুর বার্ভডাবহে” প্রকাশিত বিজ্ঞাপন্মুট এইবপ £-- 
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বিজ্ঞাপন 

€* টাক। পারিতোষিক 

বঙ্গীয় ভাষায় প্রবন্ধ রচনা 

এই বিজ্ঞপ্তি পত্র দ্বারা সর্বব সাধারণ রুতবিষ্য মহোদয়গণকে 

'বিজ্ঞাত করা যাইতেছে, যিনি “পতিত্রতোপাখ্যান" ইত্যভিধেয় এক 

প্রবন্ধ রচন। করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্ধোৎ্কৃইটতা দর্শাইতে পাবিবেন 

তীহাকে সঙ্গলিত ৫০ পঞ্চাশ টাকা, পাবিতোধিক প্রদান কব! 
প্যাইিবেক | স্ত্রীজাতি স্বপপতির যতীবলম্ষিনী ' হইন্সা, দেহযাত্র। 

নির্বাহকরণে, দম্পতী প্রীতিবদ্ধন হওতঃ হ্ষ্টিপ্রবাহের প্রতি 

প্রতিবন্ধকতা চ্ছেদ্নপূর্র্বক কি নিগৃঢ় ইষ্ফলোৎপত্তি হইতে পারে? 
তদন্যথাতেই বা কি অনিষ্টতা অথব। শান্তির ব্যাঘাত জন্মে? বিবিধ 

প্রমীণ ও বিনিধ সদ্যুক্তির ছারা প্রবন্ধ মধ্যে ইহাই প্রতিপন্ধ করা 

্রশ্বকর্তীর মূলাভিপ্রেত। রচক মহাশয্সেরা আগত আষঢ়ি মাস শেষ 
হইন্ডে না হইতে স্ব স্দ রচিত প্রবন্ধ রীতিমত প্রেরণ করিবেন । 

রজপুব জ্রীকালীচন্দর রায় চৌধুরী 

বঙ্গান্দা ১২৫৮ কুণ্ডী পং জমীদার । 

তারিখ ৬ কান্তিক । 

গ্রভিযোগিতীয় রামনারায়ণের রচনা সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় 

তিনি বিজ্ঞাপিত পুরক্কীব লাভ করিয়াছিলেন । “পতিব্রতোপাখ্যান' 

পুত্তকের “ভূমিকাশস্স প্রকাশ 2 

অনেকে পতিব্রতোপাখ্যান লিখিক্। বাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন 

* ভাহার সভভাপত্ডিত মহশয়ের1 সমস্ত পরীক্ষা করিয়া সংস্কৃত কালেজীন্র" 

ক্পরীশক্ষিত সুপার ছাত্র শ্রীযুক্ত বামনারায়ণ তর্কসিদ্ান্ত ভট্টাচার্দ্যের 

লিখিত এই গ্রস্থ মনোন্নীত করেন । পরে বাবুর অনুজ্ঞায় আদর্শ পুত্তক 

: জ্ডাস্কর হঙ্তরাগাবে আসিয়াছিল, শ্রীষুক্ত বাবু কালীচন্জ বাক্স চৌধুনি 

৪ 



' "১৮  বামাক্খানণ 'তর্করত 

মহাশয় ন্যনাধিক ১৫০ দেড় শত টাকা ব্যয়ে ইহা! মুদ্রাঙ্কিত 
করাইলেন । 

রচনার নিদর্শনহ্থক্ূপ পতিত্রতোপাখ্যান হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত 

শ্ছইল £-- 

এই বন্ুদ্ধর1 মধ্যে প্রায় ঘাবতীয় ভদ্র বাক্তি এক্ষণে দ্য স্ব পুত্রকে 
- সাদরে বিদ্যা শিক্ষা কবাইতেছেন, পুভ্রেরাঁও বিবিধ বিগ্ঠামন্দিকে 
সৎসঙ্গে সদালাপনে সময় ঘাঁপন পূর্বক অপূর্ব প্রকৃতি হইতেছে 

কিন্তু এতন্দেশীযা অন্ভাগ! যোষাজাতির প্রতি কেহই দৃট্টিক্ষেপ করেন 
'না, ইহার কন্া সন্তানকে অনাস্কা করিয়া যে বিষ্ঠা! শিক্ষা করান্, 
না এমত নহে অন্মন্দঈীয়ের] অতি ধনলোতি ইহীরা। কহেন কন্যার! 
'কি'ধনোপার্জন "করিবে যে তাহাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা'করান আবশ্ক 

শকিস্ত আমি এই ধমদাস দেশীদিগকে জিজ্ঞাসা কৰি ধনই কি 

ফেবল তাহাদিগের সংসার যাত্রার উদ্দেশ্য, বিষ্যাভ্যাস করিলে বোঁধ 
বিধবব উদয় হয়, তাহাতে অজ্ঞানীন্ধকার দৃরীতভূত হইয়া! খাঁয় .এবং 

'সচ্চবিত্রতাকপ চন্দ্রিকার প্রচার অস্তঃকরণ কৈবব প্রফুল্প, হুখসাগর 

বর্ধমান, সংপগে দৃ্তিপীত, সাহপিক ব্যাপাবের সঙ্কোচ হয়, বিজ্যান 

. এই সকল ফল কি সাহারা দেখিতে পাঁন্ না অতএব বিষ্তারসে ৷ 
স্ত্রীজাতিকে বঞ্চিত বাখা। কদাপি যুক্তিযুক্ত নহে। শ্রীজাতিকে 
'হিষ্ঞা শিক্ষা না করাইলে অনেকানেক . দৃষ্ট দোষ আছে. 
(পৃ. ২৪-২৫) 

হ? গ্াঞাখ্য বন়্ভা। 'আক্টোবর ১৮৫৩। পৃ. ২০। 

১. প্রচ্ষাস্টী বক্তৃতা অর্থাৎ কলিকাতাস্থ ছিদ্দু মেউপোলিটউন নামক 
বিস্ভালিয়ের ছাত্র দিগের ' উপদেশার্থে তত্রস্থ প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুত 
বাগখাধাধপ র্ধাসিদ্ধাত্ত বারি! বিষ্যা। বিধয়ক ধর্তীতা। ৭ কফাঙ্িক, 

পল :৮২৬ সাল । , কলিকাত। ইষ্টান-ছোশ বর্জালয় ৷ বহ্বাজারীয় 
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১৮৫ সংখ্যক ভবনে শ্রীলালটা্ বিশ্বাস ও শ্রীঈশ্ববচন্দ্র বন্ধ ছারা 

মুদ্রাক্ষিত হইল | 

পুত্তিকাখানি দুম্প্রাপ্য। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে ইছাঁর এক 

থণ্ড আছে । . আমি তাহার ফোটো-প্রতিলিপি আনাইয়াছি। এই 

পুস্তিক? হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :--. 

তোমব। ধেমন মনোযোগ পূর্বক ইংরাজী শিখিবে বাহগলাও 
স্ইন্ূপ শিক্ষা করিবে, বাঙলার প্রতি কাচ অনাস্ি। করিবে না; 
বাঙ্গল। এতর্দেণীয় মাতৃভাষা, জরা মাতৃবৎ এই মাতৃভাষার প্রতি 

ভক্তি বাথা নিতান্ত আবশ্যক । দেখ বর্ধমান কালে যে সকল 

প্রদেশ দষ্টি ও শতি গোচন হইতেছে নে সমস্ত দেশীশ্ব লোকেবা 

সকলি স্ব স্ব দেশীঘ্ব ভাষাকে উত্তম ভাষা জ্ঞানে মান্য করিয়া থাকেন 

এব" সাধারণের এই এক প্রসিদ্ধ প্রথা আছে ঘষে আপন২ দেশীয় 

ভাষ। সম্পূর্ণরূপে শিক্ষণ না হইলে কেহই অন্য ভাষ। প্রতি ধাধমান 

হয়েন না অতএব তোমাদিগের দেশ ভাষার প্রতি বিমুপ জওয়। 

. কদ[চ উচিত নহে ॥- -"." 

এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় বিবিধ প্রকার পদার্থবিদ্যা জ্যোতিষ, 

দণ্ডনীতি, ও চিকিত্সা সিষয়ক উত্তমোশ্ডম প্রবন্ধ সকল ৃষ্ট হইতেছে 

যদি তোমর! হদেশীয় "ভাষায় স্বরূপ ধোগা হও তাহা হই'লে এ সমণ্চ 

উৎকুষ্ট২ গ্রন্থ শ্বদেশীয় ভাষায় অঙ্থ্বাদি৬ করিতে পারিবে তাছাতে 

দেশীয় ব্যক্তিদিগের থে কত উপকার হইবে তাহা কথনাতীত। 

দেশীয় লোকেরাও তাদ্রশ অসামান্য উপকারে উপরুত হইয়া এ 

অস্কুবাদ্কর্তীকে গ্রন্থকর্তী বলিয়া! চিবকাঙ্গ স্ব স্ব স্বতিপথে আক 
রাশিবেন, তাছাতে তাহার বিদ্যোপার্জন সার্থক হইবে । 

বর্তমান কালে এই বিষয়ের দৃষ্টান্তপথে পাতাক স্বরূপ কতিপয় 

স্ডবিজ্ঞ অতোদক্রের! আতিশয় বত্বপূর্বক নান। সংস্কৃত ও ইংরাতী গ্রন্থ 



তত বামনাবায়ণ তর্করতু 

দেশীয় ভাষায় অঙ্ছবাদিত কবিয়াছেন, এক্ষণেও করিতেছেন, তাহাতে 

পূর্ববাপেক্ষা দেশীয়দিগের কত অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা 
একবার বিবেচনা! করিলেই সম্পূর্ণকূপে জানিতে পারা যায় ; ফলত: 
ইৎরাজী গ্রন্থের অচ্ছবাদ করা আবশ্কক বোধ করিয়াঁও শ্বদেশীয় 

ভাষার প্রতি অঙ্ছরাগ রাখা নিতাস্ত উচিত ॥ 

এই সুকুমার দেশীক্প ভাষা ইহা শিক্ষা করিতে তোমাদিগকে 

নিতীত্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে না, যেছেতু ইহা! এতদ্দশীয় 

মাতৃভাষা! । মাত জঠর্ হইতে ভূষিষ্ট হইলেই এ ভাষা কণ কুহবে 
প্রবিষ্ট হইতে থাকে, এবং স্তন্তপাঁন সমকাঁলেও অনেক কহস্থ হয়, 

পরে মাতা পিত। গ্রভৃতি স্বপর দাঁধারুণ সকলেবি নিকট সর্বদা! তাহা 

শ্রবণ করাতে বাল্যাবস্থাতেই প্রায় অর্জেক অভ্যন্ত হইয়া থাঁকে, 
অনস্তর কিঞিৎ পরিশ্রম শ্বীকার করিয়া যথ। নিয়মে শিক্ষা কবিলেই 
সম্পূর্ণরূপে ভাহাঁতে ব্যুৎ্পত্তি জন্মে; ফলতঃ অনায়াসলভ্য এতানুশ 

উত্তম বস্তুতে কাহার না অভিলাষ হয়? ঘদি পথিমধ্যে এক অমূল্য 
রত্ব পতিত হইয়া থাঁকে এব" তাহ। গ্রহণ করিতে কোন প্রতিবন্ধক 

না থাকে তাহা? হইলে চক্ষুম্মান্ পথিক কি তাহা পরিহার করে? 
করদাচ করে ' না; কিন্তু ঘ্দি পথিক নয়ন বিহীন হয় তবেই 
সেই বস্ত সুতরাং পরিহৃত হয় তাহার স্তাঁয় ঘি তোমার্দিগের 
বিবেক নয়ন থাকে তবে কদাচ এই অবত্বলভ্য স্বদেশীয় বিষ্যারত্বকে 
অশ্রন্ধা। কনে না ॥ 

৯ খর্তমানাবস্থায় ষে সমস্ত গ্রন্থ প্রচলিত আছে ঘদি এ সকল গ্রন্থ 
সুদের . ভাষায় অন্থবাফিত হয় তাহ! হইলে এতদ্দেশের কত 
সঙ্গলোকতি হইবে তাহা। পূর্যে কহিয়াছি, অতএব ধাহার। দেশাঙ্ছরাগি 
ভীহাক। দেশিয় : ভাষার উন্নতি বিষয়ে একাস্ত সচেষ্ট থাকেন । 
ইন্ডিপীবধু-ঘবন জাতীয় রাজারা কাঁপনাদিগের তাহার প্রতি 
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নিতাস্ত দৃঢ়ভক্তি বাখিয়াছিলেন ইহাদিগের মধ্যে কাহার২. নিক্ধ 
ভাষার প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ ছিল ষে তাহারা তস্ভাবার সম্যক 
প্রচার করিবার নিমিত্ত অন্থান্ত ভাষার সমূলোৎপাটনেও 
চেষ্টা করিক্সাছেনন এবং ইংলপ্তীয় পণ্ডিতের যত দূর পধ্যস্ত ক্ষমত। 
স্বদেশীয় ভাষ। প্রতি অন্রাঁগ রাখিয়া ইহার দৃষ্টীস্ত পথে দণ্ডায়মান 
আছেন, কিন্ত এতদ্দেশের দৌর্ভাগ্যগ্রযুক্ত এতদ্দেশীয় লোকের প্রায় 
অনেকেই দেশীয় ভাষার প্রতি ছেষ করেন, বিদ্যালয়ে বাল বিস্তা 
শিক্ষা ছাত্রদিগের অভিলাধান্সাঁবেই চলিয়। থাকে, অথাৎ ঘে দিবস 

ইংবাজী শিক্ষা! করিয়! অবসর সময় থাকে ও আলস্য দোষ উপস্থিত না 
হয় সেই দিনই একবার দেশীয় ভাষার পুস্তক অনাস্থা! বুদ্ধিতে গৃহীত 

হয়, নতৃব। হয় না, ইহাতে ষে কেবল এ সকল ছান্জ গপেরই দোষ 
এমত নহে, তাহাদিগের মাঁত। পিতাঁও তদ্ধিষয়ে দৌধাঞ্জাত হইতেছেন, 
£ষহেতৃ ইহার! স্ব,স্ব সম্তান দিগের ব্বদেশীয় ভাষা শিক্ষা হইতেছে 
কি না ইহা একবারও দেখেন না, বালকেব। ইংরাজী পাঠাভ্যাম 

* করিলেই প্রশংস! করেন, এবং যদি এ বালক ইংরাজী কোন পুত্তক 

ক্রয্ করিবার নিখিত তাহাদিগের নিকটে দশ বা ছাদশ মুদ্রা প্রার্থন। 
করে তবে তাহার! তৎক্ষণাৎ তাহা দেন কিন্ত বাঙ্গলা পুত্যক ক্রয় 

করিতে অর্ছমুদ্্রা ষাচ্ঞা। করিলেও কেন অর্থের বড় অনটন, 
কিছুদিন ষাউক, এক্ষণ হইবে না, ইত্যাদি বিবিধ বাগাড়ম্বর কবিয়া 
বালকদিগকে দেশ ভাষ। শিখিতে অন্থৎসাহ দেন, এই সমধ্য ব্যবহার 
কি দেশ ভাষা নির্মল করার কারণ নছে? হায় কি আস্চধ্য দেশ 

. ভাষার প্রতি ইহাদিগের এত অরুচি কেন? কেহ ব! জাপনি 
দেশাছরাগী ইহা জানাইবার নিঙ্িত মুখে মাত্র কহিয়া থাকেন থে 

'আমাদিগের দেশ ভীষার উন্নতি কর! নিতান্ত াবস্ঠক'? কিন্ধু তাহা 
ইহাদিগের জদয়্ম নহে ) ঘি এমত অভিলধিত হইত তাহা! হইলে 
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কি তীহাবা দেশীয় সভায় বিদেশী ভাষায় বক্তৃতা করিত্তেন, কি 
দেশীয় ভাষায় আলাপ করিতে হইলে ইংরাজী ভাষা মিশ্রিত 
করিতেন? কখনই করিতেন না ॥ 

বঙ্গ ভাষার আলাপ মধ্যে ইংবাঁজী হুই এক শব্ধ প্রয়োগ 

করবা আর বাঙ্গালি পরিচ্ছদ অর্থাৎ ধৃতি চাদর পরিধান করিয়া একটি 
উত্তধ ইংবাঁজি টুপি ধারণ করা তুল্য হান্যাস্পদ, সত্য মিথ্যা তোঁমবা 
বিবেচনা কর। যাহা হউক দেশীয় ভাষার আলাপ মধো অন্য ভাষা 

সংঙ্গিষ্ট করার কারণ দেশ ভাষার অনভিজ্ঞতা ব্যতীত আর কি 

বোধ হয়? বর্তমান কালে ইংবাজ রাজপুরুষগণের মধ্যে অনেকেই 
বাঙ্গল। ভাষ। বিলক্ষণ জানেন কিন্তু ইহারা কি ইংরাজী কহিতে২ 

ছুই এক বাঙ্গল| ভাষ। কহিয়া থাকেন ? ষছি বল এতদ্েশীয়েরা ষে 
বালা! কথার মধ্যে ইংবাজীর ছুই এক এব কহেন তাহাতে 

ইহাদিগের ইংবাঁজী ভাষার অঙ্করাগই প্রকাশ পায়, কিন্ত ইহা 
. আমাদিগের কদাচ অন্ভবে আইসে না। ইংবরাজ মহোদয়দিগের 

কি বাঙ্গল৷ ভাষায় অন্ত্ররাগ নাই এমত নহে, অনেকানের্ক ইংলপীয় 

পশ্ডিতেরা এতদ্ছদেশীয় ভাষার প্রশংসা! করিস থাকেন, তবে এই বরং 

. করা খায় ঘে এতদ্দেশীয়দিগের দেশ ভাষায় অঙ্গবাগ নাই, ইহীবা 
'দ্বেশভাষ ক্রমশঃ নির্ম'লিত করিবীর মানসেই তাদৃশ ব্যবহার করেন 
কিছ্ক ইহা! নিতান্ত অস্ছচিত কণ্ধ ॥ 

ইংলভ্তীয় ভাষায় প্রেষমু্ধ কোন২ ব্যক্তি কছেন যদি কোন 
লোঁক জ্ঞানে! পাঞ্জনে অভিলাঁষী হয়, তবে কেবল ইংরাজী শিক্ষা 
করিলেই খততীষ্টলিস্ব করিতে পারিবে, স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষান্ন অপেক্ষা 

কি, এতছ্রাদেণীয় সকল লোকের ছি জানোপাঞ্জন কর্তব্য হয় 
শাল বাজী শিক করুন, কিন্ত আমি ইহাদিগকে জিউাস। 

বিষ্ঠা শিক্চ। ও পরগাধায় বিক্তা শিক্ষা ইহার 
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মধ্যে সলভ কি, বোধ হয় ইহ! বিবেচনা ফছিলে:ীহার। আর এমত 
কথ! কহিবেন না। অতব ইহার। স্বদেশের প্রতি, প্রীতি রাখিয়া . 
ঘাহাতে আঁক্মভাষার উচ্ছেদ ন| হয় এমত চেষ্টা করুন| 

প্রাচীন পশ্ডিষ্কেবা জন্গস্্মিকে জননীর তুল্য বলিয়াছেন, 
স্থতবাং সেই জন্মভূষিক্ষে দুরবস্থা হইতে মোচন ন] করা আর ব্যাধি 
পীড়িত জননীকে উধধ প্রদান ও. খুঞ্রষ। বিধানাদি ছার! স্স্থা না 
কনপ। তুল্য কথা ॥ ] 

ঘে স্থানে আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়া শৈশবন্নীলায় লালিত 

হইয়াছি, ষে স্থানে যৌবন ষাপন কালে ধন, জন, বিদ্যা, বুদ্ধি, 
হুনীত্ি, সচ্চিত্রতা, ষশ:, সম্পত্তি প্রভৃতি সকল উপাঁঞ্জন করিয়া. 
সুখী হইনেছি এবং থে স্থানের স্মরণে মাতা, পিতা, দগ্ধিতা, পন্রিণেতা, 

পুত্র, মিআদির নিশ্মল বন্ধন কল সহসাই স্থতি পথে পতিত হয় 
এতাদৃশ্, অন্যাদুশ প্রেষাস্পদ জন্মভূমির প্রতি, অঞন্ধ। করা কি 

আমাদিগ্ের উচিত কম্ম ? - যে ব্যক্তি দেশাস্তরে অবস্থান কবে. সেই 

' ব্যক্তিই জক্সভূমির মর্দন্েহে অবগত থাকে, জন্মভূমি তাঁছারি 
আনন্দভূমি বোধ হয়, অভএব এই. আনন্দভূমির প্রাতি াহাঁর গেহ 

নাই সে কি মন্স্ত? 

দেশীয় ভাষায় ধাহাদিগের নিতান্ত ছ্েষ তাহারা ইংরাজী বিভ্ায়, 

আপনাদিগের, গাঢ়তব ব্যুৎপত্তি জ্ঞাপন করাইযার নিহিত স্বদেশীয় 
স্বজনগণের সহিতও ইংরাজী ভাষায় আলাপ করেন ? কিন্ধু মিজং 
বাঁটার পরিজনের সহিত আলাপ. করিতে হইলে অবশ্তই হইহাদিগের 
দেশীয় ভাষা অবলদ্ধিত! হয় তাহার সন্দেহ নাই ; সুতরাং ঘে ভাষা 
বাতীত্ মাংসারিক ব্যাপার স্মাধ। হয় না, তথ্প্রতি অনাস্থা বোঁধ 
£ষ্ধ নহে, স্বদেশী্-ভাষ। ব্যত্বীত ষনোগত অস্থিপ্লীয় প্রায় প্রকাশ 

পাক, ছ প্রন্থৃত্ির অনক্ষীর যে,গুকার শশ্ীরের পু ও বা্ি্তা 
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সম্পাদক, স্বদেশীয় ভাষাও তদ্রপ মানসিক শক্তিদায়ক সন্দেহ কি? 

ভাল স্বদেশী ভাষা গ্রতি অশ্রদ্ধাকারিকে আরো জিজ্ঞাসা কবি, 

তাহারা সেকৃস্পীয়্যার প্রতৃপ্তি গ্রন্থ যখন পাঠ করেন তখন কি 
স্বদেশীয় ভাষায় ভাব উদয় করেন না? অগ্রে দেশ ভাষায় ভাব 

গ্রহণ না করিলে কখনই ভিন্ন ভাষায় ভাবোদয় হয় না ॥ 

অতএব হে ছাত্রগণ তোমব। বাঙ্গলা সাধুভাঁষ প্রতি কিঞ্চিৎ 
মনোনিবেশ কর, এ ভীষ। এতদ্দেশের দেশীয় ভাষা, যত দিন পধ্যস্ত 

এতত্প্রদেশে উহার শ্রীবৃদ্ধি না হইবে, তত দিন নান। ইংরাজী গ্রন্থ 
প্রচার হউক, উত্তমোভ্তম শিক্ষক থাকুন, কিছুতেই মতিন 

সাধারণের জানর্লাব্ষাদন হইবে না ॥ 

কুজীন কুঙসর্ধ্ন্থ নাটক । ইং ১৮৫৪। পৃ. ১২৭। ্ 

কুলীন কুলসর্বস্ব নাটক । শ্রীরামনারায়ণ শশ্ম প্রণীত। 

কলিকাতা । শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বস্ত্র বহুবাজাবন্ছ ১৮৫ নং ইষ্টানহোঁপ 

ষন্ালয়ে মুদ্রাক্কিত হইল । সম্বৎ ১৯১১। 

“কুলীন কুলসর্বশ্ব'-বচনার ইতিহাস এইন্প । রংপুর কুস্তী-পরগণার 

বিদ্যোৎ্সাহী জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী “সম্বাদ ভাস্কর'-আদি' পত্রে 
পুরষ্কার ঘোঁধপ। করিয়া একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেন । ৮ নবেম্বর ১৮৫৩ 

ভারিখের “বুক্ষপুর বার্থীবহ” পজেও বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত ইযারিন, 
বিজ্ঞাপনটি এইরূপ £-- 

বিজ্ঞাপন । 

৫৭ পঞ্চাশ টাকা পািতোধিক | 

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্বসাধারণ কতবিষ্ত মহোদয়গপকে 
বি নিতে সথললিত গৌড়ীয় ভাষায় ছন্স মাস 
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করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্কবোৎকষ্টত। দর্শাইতে পারিবেন তাহাকে 

সঙ্কর্লিত ৫* পঞ্চাশ টাক। পারিতোধিক প্রদান কব! ঘাইবেক। 

রজপুর পং কুত্তী ভ্রকালীচজ্্ রায় চৌধুরী 
কুপ্তী পং জমিদার । 

এই বিজ্ঞাপন দেখিয়। রামনারায়ণ “কুলীন কুলসর্বস্থ”ঁ রচনা করেন 

এবং ১০ মার্চ ১৮৫৪ তাবিখে লিম্বোদ্ধত পত্রের সহিত রচনার পাতওুলিপি 

রংপুরে”পাঠাইয়া। দেন £-- | 

বিবিধ বিদ্যোৎ্সাহী গুণগ্রাহী মান্যবর 

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দর চতুর্দ,রীণ 
মহাশয় শর্কবোপকারকেধু-- 

নমক্কীর প্রর্ধক নিবেদনমিদং-- 

আমি ভাস্কর পত্রস্থ মহাশয়ের বিজ্ঞাপন দৃষ্টে কুলীন কুলসর্বস্থ 

নাটক * বচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহার কারণ আপনি 

আদ্ধিতীক্ বিদ্ধোৎসাহী ও আপনার প্রত্তাবিত বিষয় অতি 

' উপাদেয়। কিন্তু ৰচনা করিতে প্রবৃত্ত হুইয়াই সাতিশয় 

শিরোবেদনা প্রতৃতি বিবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কিছুদিন 

ক্ষান্ত হইতে হইয়াছিল তাহাতে পুস্তক প্রস্ততপূর্বক প্রেরণ 

করিতে শীষ পাবি নাই অপরাধ মার্জনা করিবেন। এক্ষণে 

দৈবাস্কগ্রছে শারীরিক সুস্থ হওয়ায় অত্যক্ত ত্ব ও অজন্র পরিশ্রম 

সহকানে উক্ত গ্রন্থ রচন। করিয়া 'আপনকার নিকটে পাঠাইলাম 

পুরস্কার প্রদানে পরিশ্রম সার্থক করিবেন ।-.-২৮ ফান্তনত্য | 

শ্রীবামনারায়ণ শর্দণঃ। কলিকাত! হিন্দু মিট্রোপলিটান বিষ্ালয়স্থ 

_. প্রধানাধ্যাপকন্ | 

বলা বাহুল্য, রামনারায়ণ বিজ্ঞাপিত পুরস্কার ৫০. টাকা! ধথাসময়ে 

. পাইয়াছিলেন । 
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১৮৫৪ অ্রীস্টীবের শেষ জাগে এই নাটক প্রকাঁশিত হয় । “বিবিধার্ঘ- 

সঙ্গ হে, (৩৫ খণ্ড) ইহার সমীলোচনাকপনসে বাজেন্দ্রলাল মিত্র 
লিখিয়।ছিলেন £-- 

' -এইক্ষপে---সহদক্স ব্যক্তিগণ রঙ্গভূমিতে কবিতাস্থধাকরের 

উদয় কদ্ণার্থেষত্ববান্ হইয়াছেন । যে গ্রস্থের প্রসঙ্গে এই প্রস্তাব 

আর হইয়াছে তাহা এই নির্বল চন্দ্রোদক্সের আদিকিরণ বলিলে 

বলা যায় । 

পূর্বে বঙ্গভাঁষায় কষেক খানি নাটক প্রকটিত হইয়াছে, কিন্ত 

তাহা ষথার্থ নাটক নহে । তাহাতে অনেক পগ্ঠা্দি আছে, এবং 

তাহার সর্ধার্গ সমীচীন ও স্ুসম্পন্দ এবং স্থপাঠ্য বটে; কিন্ত 

সাহিত্যকারের৷ যাদৃশ গুণপ্রযুক্ত নাটককে "দৃশ্য কাব্য” বলিয়া 
বর্ণন করেন, তাহার অত্যক্পমাত্র তাহাতে বর্তমান দেখা যায় । 

প্রস্তাবিত নাটক খাঁনিতে ব্ধূপকের অনেক ধর্ম রক্ষিত 

হইয়াছে ; তাহার আখ্যাক্সিকা একাহ্ছগামিনী বটে, ইহার অভিপ্রায় 
উত্তম, ও ভাবও পরিশ্তুদ্ধ। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত 
লাহিত্যালঙ্কার-শাস্সে পণ্ডিত, এবং কাব্যরচনায় তৎপর । তিনি 

সমীচীন-ষত্বে এই নাটকখানি রচনা করিয়ার্ছেন ; এবং সহৃদয় 

পাঠকগণ যে কেহ ইহা পাঠ করিষ্বাছেন, তিনি অবশ্খই স্বীকার 
করিবেন, যে তাহার প্রযত্ব ব্যর্থ হয় নাই। ( পৃ. ২৫৫-৫৬ ) 

'কুলীন কুলসর্বন্ধ' সম্বন্ধে আচার্য কুষ্কমল ভট্টাচার্য তাহার স্বতি- 
কথা বলিয়া, “বোধ হয় ইংরাজি খুব, ভাল ভাল ০০9:০৪এ৮ অপেক্ষা 

কোনও অংশে ইহা মন্দ নহে ।” ("পুরাতন প্রসঙ্গ", ১ম পর্ধ্যায়, পৃ. ৯৫) 

“নী হলপর্বদ্ষ' মাটিকের, মাঝে, মাঝে, কবিতা আছ্ধে। বিবাহ- 

। উৎসবে মেগেছের সাজসব্জার বর্ণনা এইরূপ ২ 
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কুলপাপকেধ গৃহে বিধাহ উৎসবে-। 
প্রতিবানলি বামাগণ নিমজ্সিত সবে ॥ 

মনোমত সজ্জা? করে বিভবাছসারে । 

এই প্রথা সর্বকালে সকল সংসারে ॥ 

মনের আঁমোদে মত কোন কুলবাঁলা । 
কর্ণমূলে পরিল স্থবণ কাণবালা! ॥ 

' কেহ কেয়াপাত কবে কেহ বা চৌদানী । 
না ছিল পূর্ব্বেতে ইহ হয়েছে ইদানী ॥ 
শ্রবণষুগলে দোলে কাহার কুগুল ৷ 
হেরি শোভা চমকিত যুবক মণ্ডল ॥ 

ভালেতে শোভিছে ভাল কারে। ্বর্ণশ্সিতি ॥ 

যাহা হেরি যুবজন গণের বিশ্বৃতি ॥ 
মুস্তাফলে শোভা পায় ধাহার নাপিকা । 
বোধ হক্স সেই নাবী নিতান্ত ব্রসিকা ॥ 

কেহ করে পরবে দিব্য স্থবণ বলয় । 

তড়িতে জড়িত তেন নব কিসলগ্স ॥ 

বাহুতে ধারণ করে কেহ ব। কেস্ুর। 

হেলি সৌদামিনী বোধে হধিভ মহ্ুব ॥ 
কেহু কণ্ঠে পরে ডাকমোন্ কাটঃ চিক । 
দেখিতে অপ্ূর্বব ঘাঁছা কনে চিকৃচিকূ ॥ 
পৰিল গলেছভে কহ মপিষয় হার । 
অন্বরে সন্ত তবু. বাহিরে বাহার 
বত্বের কঙ্ষনী কেহ ঘস্থ করে পন্ে। 

আপন সম্পদ কিছু দেখাইতে পাবে ॥ 
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কোন নাবী নিতম্বে ধরিল চন্দ্রহাব | 
বিরহি যুবাঁর মন করিতে সংহাঁর ॥ 
কাহার চরণে ঢেসুতরঙ্গের মল। 
বুজত নিশ্মিত যাহা! অতি সুনিশ্মল ॥ 
কেহ বা খোপার মাঝে গুজিয়। গোলাপ । 
কোকিল কুন্তিত কণ্ঠে করিছে আলাপ ॥ 
করিয়! স্ুসজ্জ। সবে আনন্দিত মন । 
বিবাহবাটীতে দেখ করিছে গমন ॥ (পৃ. ৪২৪৪ ) 

“কুলীন কুলসর্ববন্থে' উত্তম, মধ্যম ও অধম-_তিন প্রকার ফলারের 
বর্ণনা আছে । ইহা উদ্ধত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম নাঃ 

উত্তম ফলার। 

ঘিয়ে ভাজ। তপ্প দুচি, ছুচারি আদার কুচি, 

কচুরি তাহাতে খান ছুই। 

ছকা আর শাকভাজা, মতিচুব বন্দে খাজা, 
ফলাবের ষোগাড় বড়ই ॥ 

নিখুঁতি জিলাপি গজা ছানাবড়া বড় মজা, 

শুনে সক্সক্ করে নোল|। 

হরেক রকম মণ্ডা, যদি দে গণ! গণ্ড1 

ঘত খাই তত হয় তোল। ॥ 

খুরী পুরী ক্ষীর তায়, চাহিলে অধিক পায়, 

কাতারি কাটিয়ে হুখে। দই । 
 অনস্বর বাম হাতে, দক্ষিণা পানের সাতে, 

উত্তম ফলার তাকে কই ॥ 

| যধ্যম কলার । 
সঙ চিড়ে স্থখে! হই, মতমান ফাকাখই, 

' খাসা মণ্ড। পাত শোর। হয় । 
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মধ্যম ফলার তবে, এবদ্দিক ব্রাক্ষণে কবে, 
দক্ষিণাটা ইহাঁতেও রয় ॥ 

অধম ফলার। 

গুমে! চিড়ে জলো৷ দই, তিতগুড় ধেনে। খই, 
পেট তর দি নাই হয়। 

খোক্দ,বরেতে মাণ। ফাটে, হাত দিয়ে পাঁত চাঁটে, 
অধম ফলার তাকে কয় ॥ (পৃ. ৮৮৮৯) 

১।' €বণীসংহার নাটক । ইং ১৮৫৬। পৃ. ৯৬। 

বেণীসংহার নাটক । শ্রীত্ামনীরায়ণ তর্করত্ব কর্তৃক গৌড়ীয় 
চিত ভাষায় অন্তবাদিত। কলিকাতা: সত্যার্ণব বস্তে মুদ্রিত । 
লংবতৎ ১৯১৯৩। 

বেণীসংহার নাটক" ১৮৫৬ গ্রীষ্টাবের মধ্যভাগে প্রকাশিত হয় । এষ 

পুস্তকের “বিজ্ঞাপন”-এর তারিখ “২৮ €জ্াষ্ঠ, সংবৎ ১৯১৩৮ । বিবিধার্থ- 
সঙ্গ হে" (৬১ খণ্ড, প্র. ১৭৭) সমালোচনাকালে বাজেজ্রলাল মিত্র 

লিখিস্সীছিলেন ২ 

জিবি ইল জীবের জিডি হুক্নহ। কুলীন 
কুলসর্ধন্ব নাটক্কারের সে গুণের অভান নাই; তিনি সর্ব্বজ 

কাব্যবস রক্ষা কৰিষ্কা অভিনম্নৌপযুক্ত চলিত ভাবাধ পরিপাটীরূপে 

বেণীসংহার অন্যবাদিত করিক্লাছেন ।:- 
৫ | ঝুতাবলী নাটক । ইং ১৮৫৮। পৃ. ৯২। 

বত্বাবলী নাটক । শ্রীরামনাবায়ণ তর্করত্ব কর্তৃক চলিত ভাষাক্স 

অস্থ্বাদিত। কলিকাতা । শ্রীযুক্ত ঈশগরচজ্জ বস্থ কোং বহুযান্গারস্থ 
১৮৫ সংখ্যক ভবনে ্র্যান্হোপ হস্তে যত্ত্রিত । সম্বৎ ১৯১৪। 
বত্বাবলী” ১৮৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মাচ্চ মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার 

“ভূষিকা”্র তারিখ “২৮ ফাল্গুন, সন্বৎ ১৯১৪৮”। “বিবিধার্থ-পক্গ হে . 

(৪৯ খণ্ড, পৃ. ১৮) সযালোচনাকালে রাজেঅলাল মির লিখিয়্াছিলেন 
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---অবিশ্রাস্ত পীযুষপানের স্থায় গ্রন্থের আগ্োপাস্ত পাঠ করিকা 
আমরা সর্বতোভাবে পরিতৃপ্ত হইয়াছি।--.তাহাকত্তুক বত্বাবলীর 
সৌন্দর্য যাণুশ পরিপাঁটাবূপে বঙ্গভাবায় প্রকটিত হহক্াছে ) বোধ 

হয় অতি অল্প লোকে তাদুশরূপে বত চাতুধ্য বাঙ্গালীতে রক্ষা 

করিতে পারিতেন । 

এই নাটকখাঁনি পাইকপাড়া-রাজাদের বেলগাছিয়াস্থিত বাগান- 

বাট্টাতে গ্রতিষ্িত এজমঞ্ধে ৩১ জুলাই ১৮৫৮ ভাবিথে সর্বপ্রথম অভিনীত 

হয় । “রত্বাবলী” বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ছয় সাত বার অভিনীত 
হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ইংরেজ দর্শকদের স্থবিধার জন্য পাইকপাড়া 
বাজার! মাইকেল মধুস্্দন কর্তৃক “বত্বাবলী' ইংরেজীতে অন্গবাদ করাইয়া 

পুস্তকাকারে প্রকাশ কবিয়াছিলেন। এই ভাবে মান্দ্রাজ-প্রবাস হইতে 
সগ্প্রত্যাবৃত্ত মধুস্দনকে বঙ্গাহিত্যের দিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ 

করিবার উপলক্ষ হিসাবে “রত্বাবলী”র অভিনয় বাংলা সাহিত্যের 

ইতিহাসে একটী বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা ।: এই রত্বাবলী” নাটকের 
অভিনয় দেখিয়াই মধুন্্দনের মনে নাটক লিখিবার সঙ্বল্প জাগে। 
৬। অঅভিজ্ঞানশকুত্তল নাটক । ইং ১৮৬০। পৃ. ১৩২। 

: অভিজ্ঞানশকুস্তন নাটক । শ্রীরামনাবায়ণ তর্করত্ব কর্তুক চলিত 

গোঁড়ীয় ভাষায় অন্ুবাদিত। চতুষ্টয়োহপি টাকানাং প্রাচীনানাঞ্চ 
তুষ্টয়ে। চমতরুতিকরী ভূয়ান্নবীনানাঞ্চ মৎ্কৃতিঃ ॥ কবিকাতা। 
'ীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বস্থ কোতৎ বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভৰনে ইষ্টান্হোপ 
যন্ত্রে বস্ত্রিত। সম্বৎ্ ১৯১৭ । 

ইহ! কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুস্তল নাটকের অনুবাদ, “অধুনাতন 
নিক়ম্াঙ্ছলারে নাটক অভিনয়োপযোগি করিবার নিষিত্ত স্থানে - স্থানে 
রস্ভাবান্ি প্ররিবঞ্তিত পরিত্যক্ত সঙ্গিবেশিত”। পুস্তকের “মঙ্জলাযচরণ”- 
এর ভাঁিখ “১* জ্বিন ১২৬৭৮। 



রচনাবলী ৩১০: 

৭। : €ষমন কর্ধা তেমনি কল (প্রহসন )। [ইং ১৮৬৫? 
৮। লব-নাটক। মে ১৮৬৬। পৃ. ১৫৮। 

বহুবিবাহ প্রস্ৃৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব-নাটক । জীরামনাবায়ণ 

তর্করত্ব প্রণীত। কলিকাতা । বন্থবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে 

ধ্যান্হোপ যষ্ত্রে শ্রীযুত উঈশরচন্দ্র বস্থ কোম্পানি কর্তক মুন্রিত। 

একাবাঃ ১৭৮৮। মুল্য এক টাক1। 
জোড়াসীকে! ঠাকুর-বাড়ীর গুণেজ্জনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিজনাথ 

ঠাকুব্র_-উভয়েরই বাল্যকাঁলে নাট্যাভিনয়ের দিকে ঝোঁক ছিল। গোপাল, 
উড়ের যাত্রা! দেখিয়। তাহাদেপ অভিনয়-বাসন। জাগ্রত হয় এবং তাহারা 
ঠাকুব-বাড়ীতে একটি নাট্যশালা গুতিষ্ঠা করেন । এই নাট্যশালার নাম 
জোড়াসীকো নাট্যশালা । অভিনয়ৌোপযষোগী অথচ লোকশিক্ষাব অস্থুকূল 

উত্রষ্ট নাটকের অভাব অন্থতভব করিয়া, নাট্যশীলার কর্তৃপক্ষ ১৮৬৫ 
্ষ্টাব্ধের ২২ জুন তারিখে “ইত্ডিয়ান ডেলী নিউজ” পত্রে বহুবিবাহ 
বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জুন্ত-পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন 

দিয়াছিলেন। কিন্ত অক্স-র্দিন পরেই সংবাদপত্র হইতে বিজ্ঞাপন 
প্রতঠাহার কবিয়া, পণ্ডিত বামনারায়ণ তর্করত্বের উপর এই নাটক- 

ব্ুচনার ভার অপিত হস্স। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাকের ১৫ই জুলাই তাবিখের 

“ইপ্ডিয়ান মিরার” (তৎকালে পাক্ষিক ) পত্রে জোড়ার্সাকো নাট্যশাল। 

কর্ষিটির এই বিজ্ঞাপনটি বাহির হস :-- 
205 50815956০00 02015853057 তা010) ৪৪ ৯356:0190 10 609 এচ2৪০ 

72618 25805 ০৫ 20৩ 8903 1086858 [ 20358? ] 15 51682 659 90108160978680105 
ডা1600612 12020 5531৩ 9০03688881520, 2৪ 805 907070818855 87 ৮৪৪ ৪১9 69 
5500179 60৩ 8৮1968 ০1 19579818 চে 55510) 20280296250 1০৪ 808 888 
[1059 £0110%108 8৩061913980 205৩ 580018 689 00050 8206208৩1ঘত8 6888 0 

352210176 6005 £ওহাটেত 
12905815 1080 582 02510692 80845 9998৯, 
[৮০০ 231 8: 2151508 1982067060, ' 

ইহার ক্স দিন পরেই 'বামনাবায়ণ “নবননাটিক' রচদ1! করিয়া, 

জোড়ার্সীকে। নাট্যশালার বর্তুপক্ষের নিকট হইতে হই শত টাকা, 



এ বাঁজদান্দায়গ তর্করত্ব 

পারিভোহিক লাভ করিয়াছিলেন । সংক্ষেপে ইহাই 'নব-নাটক' 

রচনার ইতিহাস । 

৯। মালস্ীমাধব নাটক। [১৮ নবেম্বর ১৮৬৭ ]1 পৃ" ১৭৯। 

মালতীমাধব নাটক । শ্রীরামনানায়ণ তর্করত্ব প্রণীত। 

কলিকাতা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বন্থ কৌ বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক 

ভবনে ষ্র্যান্হোপ যঙ্তে মুত্তিত। বাং ১২৭৪। ইং ১৮৬৭। 

পুস্তকের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ, "নাটকের সঙ্গীত কয়েকটা শ্রীযুত বাব 

বনয়ারীলাল রায় মহাশয় রচন। করিয়া! দিয়াছেন” । 

১০। উভ্ভয় সঙ্চট (প্রহসন )। [ ১৯ নবেম্বর ১৮৬৯ 11 পৃ. ২৭। 

উভয় স্কট । প্রহমন বস্কুদিগের বিতরণার্থে। কলিকাতা 

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বন্থ কোং বহুবাঁজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভববে 
ই্যান্হোপ ধন্ত্রে মুদ্রিত । সন ১২৭৬ সাল। 

চচ্ষুদান (. প্রহসন )। [ ২৫ নবেম্বর ১৮৬৯ ]1 পৃ. ২৬। 

চক্ষদান। প্রহসন বন্ধুদিগের বিতরণার্ধে। কলিকাতা] । শ্রীযু 
ঈশ্বরচন্দ্র বস্থ কোং বহুবাঁজারস্থ ২৪৯ খসংখ্যক ভবনে ট্র্যানহোগ 
যন্ত্রে মুদ্রিত । সন ১২৭৬ সাল। 

১২। কুক্সিপীহরণ লাটক। [৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭১ ] পৃ.) ৯৯। 
রুক্সিণহরণ নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ব প্রণীত 

' কৃলিকাতা। "শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বন্থ কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্য 
তরনে ট্্যান্হোপ যধে মুকিত ও প্রকাশিত । সন ১২৭৮ সাল । 

৩) স্বপ্ন নাটক ।. (িমিবেন্বর ১৮৭৩ ]। পৃ. ৮৩। 

:  স্বপ্রয়ন নাটিক্। 'জবুক্ত রামনারায়ণ তর্কবত্ব প্রণীত । সমু 
বধ রতৃষি হইতে প্রকাশিত । নূতন বাঙ্গালা বনজ কলিকাতা, 
'লিদুলিয়, 'ম্িকড়াল। সীট লং ১৪৮। সুষ্থৎ ১৯৩০ । 



রচনাবলী ৩৩ 

১৪। ধর্-বিজয় নাউটক। [ ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫ 11 পু. ৯১৪। 
ধর্্ম-বিজয় নাটক । প্ররামনাবায়ণ তর্কবত্ব প্রণীত । ছরিনাতি বজ 

নাট্যসমাজের সম্পাঙ্ক শ্রকালীপ্রসন্গ ভষ্টাচাধ্য কর্তৃক প্রকাশিত । 

দ্যতে। ধন্মত্ঠতো, অয়ঃ* হবিনাতি | ই ইঞ্ডিস। প্রেসে মুদ্রিত । ১২৮২ 
'ধশ্ম-বিজয়্ নাটক" হুরিশ্চজ্রের আখ্যায্িক। অবলম্বনে রচিত | ১০ই 

ভাদ্র ১২৮২ তারিখে রামশাবায়ণ এই নাটকখ্ানি “পভ্যগণের আফি ধনেগ 

হবিনাত্ি বঙ্জনাট্যসমাজের অম্পান্ক কালীপ্রসন্ন ভঙ্রীচার্যকে বিক্রপ্ন 
করেন। ভট্টাচার্য মহাশয়ই নাটকখানি প্রকাশ করেন? তাহা 
“বিজ্ঞাপনে” প্রকাশ, “শেষ ভাগে বে সকল সংগীত সন্নিবেশিত হইল, 

তজ্জন্ শ্রীযুক্ত বাখু কালীকুমার চক্রবন্তী এবং শ্রীযুক্ত বাবু কাঁলীনাথ 

সান্তাল মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞত। পাশে বদ্ধ রহিলাম।-.'হবিনাভি 

২০এ ভাব্র ১২৮২৮ 

১৫। কংস্বধ না্টক। [ ৬ ডিসেম্বর ১৮৭৫ ]। প্র. ৭২। 
কংসবধ নাটক । শ্রীবামনাবায়ণ তর্কবত্ব-প্রণীত ও প্রকাশিত । 

' কলিকাতা । শ্রীঈশববচন্দ্র বন্থ কোম্পানির ইযাজাগিহ তলার 

ভবনে ষ্ট্যান্হোপ বসতে মুত্রিত। সন ১২৮২ সাল । ' ' 

স্কৃত বচন! 
১। অন্াবিস্তারাধম। ইং ১৮৭* (1) 

ইহা! দশ মহ্ণবিষ্তার স্তোজ ও দীতিকা এবং ১২৭৮ সালে বচিত 

বলিয়। রামনাশবাঙ্জপের 'আত্মকথায় প্রকাশ, কিন্তু তাবিথটি ঠিকমত মুক্রিত 

হয় নাই বলিস মনে ইস্স। ইহা সম্ভবতঃ ১২৭৭ সালে (ইং ১৮৭০) 

বূচিত । ২. 

২। 'আর্যাপতকাঙ্ | ফেব্রুয়ারি, ১৮৭২ । পৃ, ১০। 

'আর্যযাপতকম্' কলিকাতা গবর্ণমেশ্ট সংস্কতবিদ্ঞালয়াধটাপকেন 

' ভ্ীয়াসনারায়গ- স্হত্বন বিরচিতম্ । ফলিকাতা সৃজাপু্, 
রঃ 



৩৪ রামনারায়শ তর্কবত্ব 

অপবরসবকিউলর রোড, নং ৫৮৫ গিরিশ-বিষ্তারত্ব বন্ধে তেনৈব 

মুজিতঞ্চ। ইং ১৮৭৩ ফেব্রুয়ারি । 

পুস্তকখানি দেবনীগর অক্ষরে মুদ্রিত । রচনার নিদর্শনম্বর্ূপ ইহা 
হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল ₹-_- 

এষা মুধৈব বার্তা ন সুধা বস্থুধাতলে স্থলভোতি । 
নবরসরসিকজনান্টোস্কুতভারতী যদক্রান্তে ॥৭ 

লেখনি খনিরসি লোকে কবিকরকলিতা স্থবর্ণবত্তান্নাম্ । 

সা ত্বং পরার্থসিদ্ধেঃ কক্সা চাধোমুখীডূয় 1৮ 
(কোঁমলমিহ নবনীতং সমধিককোমজলতবং সতাং চেতঃ । 

আগ্যঃ স্বন্মিত্ভাপাদ্ দ্রবতি তু পরতাপতোইংপান্তম্ ॥৯  । 
ধরণী ধরতভি সমন্তং ধরণিমনতন্তঃ শিরোভিরপি ধত্ে। 
যো হি বহৃতি পর্ভাবং তস্য তু পতনৎ ন সম্ভাব্যম্ ॥১০ 

কন্জাৎ শিবসি নিদধ্যাৎ কে। বা নিত্যং তবাদরং ধত্তে। 

ছত্র শ্বকসমপি তপ্তং পরতাপং চেন্ন বারয্মসি ৪১১ 

৩। দবত্ষঘজ্ঞজ্, ( পুরর্ধান্ম্ ), সর্গ ১-৫। ইং ১৮৮১। পৃ. ৪৩। 
দক্ষবজ্ম্ ( পুর্ববার্ধম ) কলিকাতাস্থিত-সংস্কতবিদ্াঁমন্দিরস্ 

অধ্যাপকান্ততমেন শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ষেন বিরচিতমূ শ্রগিরিশচত্ 
বিদ্যাারত্বেন সংশোধিতম্ কলিকাতা -বাজধান্যাম্ নং ২৪, পিরিশ 

নিষ্ভারতুন্ 'লেন, গিরিশ-বিদ্যাবত্ব-যন্ত্রে শ্রীহরিশ্চজঞ কবিরস্ছে। 

পরিশোধিতং, মুক্িতং» প্রকাশিতঞ্চ। ইং ১৮৮১? 
৪1 বক্মঘত্তম্ € উত্তরার্ম্ ), সর্গ ৬১০। ইহ ১৮৮২1 পৃ. ও১। 

.... দক্ষষঙ্জম্ € উত্তরার্ধন্ ) কলিকাতাস্থিত*সস্ককবিষ্কামক্দির' 

. “বিস্ঞাবনেদ সংযোধিতম্ কৰিকাতা-রাজধান্ঠাস্ নং ২৪, পলি, 



বনাবলী ৩৫ 

বিষ্চারত্বদ্ লেন, গিত্িশ-বিষ্ভাবত্ব-ষন্ত্রে ভ্রীহরিশ্চজ্ কবিরত্বেন 
পরিশোধিতং, মুক্রিতৎ প্রকীশিতঞ্চ । ইৎ ১৮৮২ । 
রচনার নিপর্শনত্বব্ূপ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত এই সংস্কৃত খণ্ডকাব্য 

হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল £-_ 
হবো! ব্রহ্মচারী কলক্কাপহারী 

শশাঙ্কার্ধধারী শ্বশানপ্রচাবী | 

বিপৎ্পাতবারী সদস্তফ্বিছারী 
ভবভ্রাণকারী স্বতৌ৷ মেহস্ত নিত্যম্ ॥৩৩ 

তবানীশমীশং স্ববেশৎ গিরীশং 

জনেশং মহেশ শিং ব্যোমকেশং | 

মহাভীমবেশং স্থবেশৈকবাসং 
সতাং স্থপ্রকাশং স্মরামি প্ররামি ॥৩৪ 

স্বয়া! ঘদ্বিধেয়ং তথ তদ্বিধেয়ং 

বিধেলান্তি শক্িত্তদন্যদবিধাতুম্। 

অতঃ গ্রার্থয়েধ্হ ভবাস্তোধিমগ্নঃ 

স্বয়। রক্ষণীয়ঃ শরণ্যাগ্রগণ্য $৩৫ 

নন বিশ্বকর্তে নমে। বিখধজে 

নমে। বিশ্বভঞ্জে নমে। বিশ্হর্রে | 

নমো বিশ্ববীজন্বরূপাক্স নিত্য 
জিনেজায় তুত্যং নমঃ শঙ্কর (৩৬ 

তুগক্তয় চাঁষ্তে তবে বস্ত কিঞ্চিৎ 

স্বমেবাদিমশ্চার্তিমো মধ্যমশ্চ | 

বিধাতুৎ স্তবং তে বিধাতুন শক্তিং 
কথং বক্ক.মীপে। ভবেয়ং ভবেশ 8৩৭ 

রা ৪র্ঘ মর্গ, হু ২৮০২৯ । 



৩৬ রামনাবায়ণ তর্কবত্ব 

সংস্কত কলেজের কাব্যশ্রেণীর অধ্যাপক জয়গৌপাল তরকালঙ্কাঁর 

ছাত্রবর্গকে সময়ে সময়ে পূরণার্থ কতকগুলি সমস্যা দিতেন । এই সমস্যা 
পূরণ প্রসঙ্গে যেসকল কবিতা রচিত হইয়াছিল, তাহা! একটি পুস্তকে 
লিখিত হইত। এই পুস্তকের নাম 'সমস্ঠাকল্পলতা', ১৭৬৭ একে (ইং 
১৮৪৫ ) ইহ! সঙ্কলিত হইস্সাছিল। পরবত্বঁ সময়ের কয়েক জন ছাত্রের 
দ্বারাও এই পুস্তকের কলেবর কিঞ্চিৎ বছ্ধিত হইযাছিল। দদমশ্যাকল্প- 
লতা'য় রাঁমনারায়ণের কতকগুলি রচনা আছে । ১৩০৭ সালে জানচজ্্র 
চৌধুরী “সমস্যাকল্পলতা” পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। 

চে ক চু সা 

ইহা ছাড়া রামনারায়ণ আরও ছুইখানি পুস্তক রচন। করিয়াছিলেন 
বলিয়া সমসাময়িক কোন কোন ব্যক্তি উল্লেখ করিয়াছেন। পুস্তক 
ছইখানি অন্যের নামে প্রচারিত, কিন্ত এগুলির রচনায় যে তাহার যথেষ্ট 

হাত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ।-_ 

(ক) ধতীন্্রমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ. ভ্রাতা শৌরীন্্রমোহন ঠাকুর 
কালিদাস-প্রণীত “মালবিকাগ্রিমিত্র নাটকের মন্্ান্বাদ করেন। 

নাটকখানি পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-গোষ্ঠীর আদি বাড়ীতে একাধিক বার 
অভিনীত হইয়াছিল। ' এই অভিনয়ে মহেজ্জরনাথ মুখোপাধ্যায় বিদূষকের 
ভূমিক। গ্রহণ করিয়াছিলেন ; তিমি স্তাহাঁর শ্বতিকথায় বলিয়াছেন £__- 

বামনারায়ণ পণ্ডিত মহারাজা ষতীন্রমোহন ঠাকুরকে** 

বলিলেন-__ “আম্মি আপনাকে ঠিক “বত্বতাবলী”র মত একখানা নাটক 
লিখিয় দিব । তাহার রচিত “মালবিকাগ্রিমিতঁ নাটক আমর! 

প্রথম অভিনয্র করিয়াছিলাম । ছোটিবাজা শৌবীন্রমোহছন ঠাকুর 
সেই একবার মাজজ 50৪8এ অভিনয় করিযম্াছিলেন 3 বড় বাজার 

অঙ্গরোধে তিনি দয সাজিয়া ছিলেন. । ( প্পুরবাতন প্রসঙ্গ" 
১ম পর্যায়, পৃ" ১৫৫)" টা, 



আত্মকথা ৩৭ 

মহেম্মনাথের উক্তি একেবারে অমূলক বজিয়া মনে হয় না। 
“মালবিকাপ্নিমিত্' নাটকের প্রথম সংস্করণে ( ১২৬৬ সাল ) অন্বাদকের 
নাম ছিল না? খিতীয় সংস্করণে ( ১২৮৪ সাল ) শৌরীন্রমোহন ঠাকুরের 
নাম থাকিলেও, এই নাটক-রচনাঁয় বামনীবায়ণের ঘথেষ্ট হাত ছিল । 
৭ জুলাই ১৮৬* তারিখে এই নটিকের ছিতীয় বার অভিনয় হয়। এই 
অভিনয়-প্রসঙ্গে “লোমপ্রকাঁশ? (১৬ জুলাই ১৮৬* ) লিবিষ্বাছিলেন *₹_ 

, আমিরা পূর্বে [২ জুলাই ১৮৬০ ] মহাকবি কালিদাস-প্রমীত 
মালবিকাস্সিমিত্র নাটকের বাঙলাহ্থবাদ সমাচার পাঠকগণের গোঁচির 
করিয়াছি । গ্রস্থ মধ্যে অচ্বাদকের নাম ছিল না, স্থতরাঁং তাহা 

- পাঠকগণকে জানাইতে পারি নাই। এক্ষণে জানিতে পাঁরিলাম, 
পাখুরিয়াখাটার শ্রীযুক্ত বাবু বতীন্রমোহন ঠাকুরের ভ্রাতা শ্রীহৃক্ত বানু 
শৌবীন্রমোহন ঠাকুরের যত্ে অঙ্তুবাদ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পশ্চাঁৎ 
শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধাস্ত বেশ ভূষ। পরাইয়। দেন। সম্প্রতি 
উহার অভিনয় আরস্ত হইয়াছে ।... 

,€খ) পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, পৌরাণিক 
ইতিবৃত্ত (১২৭৭ সাল ) পুস্তকখানি রামনারায়ণের রচনা । দত্ত-মহাশকর 
বাঁমনানাঁয়ণের ছা ছিলেন। তাহার কথাও অমুলক না হইতে পারে ; 
কারণ, পুস্তকে গ্রস্থকাবের নাম “ভব অব্রাএন স্মিথ” মুন্িত থাকিলেও 
ইহার “বিজ্ঞাপনে” প্রকাশ £__ 

'*"ইহাঁও বক্তব্য, পুস্তক প্রণয়নে প্রযুত রামনারায়ণ তর্করত্বেরও 
সাহাধ্য গ্রহণ কর! হুইস্াছে। 

আত্মকথা 
১৮৭২ শ্রীতাবে বামনারাক়ণ সংক্ষেপে আত্মকথা লিখিয়া রাখিয়া 

ছিলেন। শ্রীযুক্ত চারুচজ্জ তটাচার্ধ্য ১৩২৩ সালের কাঙিক সংখ্যা 
ভাবতবর্ধে ইহা গ্রকাঁশ করিয়াছেন, কিন্ত তারিখগুলি সর্কার নিকূলি 



৩৮ . আামনাবায়ণ তর্কবত্ব 

ভাবে মুদ্রিত হয় নাই বলিয়া মনে হক্স। রামনানায়ণেব্ অত্রকথ। নিষ্বে 

উদ্ধৃত হইল :-- | 
সন ১২২৯ সালে আঙ্বীর জন্ম । আমার পিতাঠাকুরেষ নাম 

৬রাঁমধন শিবরোষণি মহাশয় । ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি হরিনাঁভি 

নামক গ্রামে আমার বাস। আমি বাল্যাবনস্থাতে দেশে ও বিদেশে 

চৌবাড়িতে ব্যাকরণ, কাব্য ও স্থরতিন কিক্পদংশ এবং ম্যায়শাস্ত্রের 
অন্থমানখণ্ড প্রায় অধ্যয়ন করি । পরিশেষে ইং ১৮৪৩ অর্থাৎ 

১২৫০ সালে গবর্ণমেপ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠার্থ প্রবিষ্ট হই | ইং ১৮৫৩ 

বাঙ্গনদা ১২৬০ সালে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ হিন্দু 
মিট্রেপলিটন কলেজের প্রধান পাশ্ডিত্যপদে নিযুক্ত হই। ছুই বৎসর 

তথায় কর্দ করিয়া ১৮৫৫ সীলের ১৬ই জুন* তারিখে ( বাঙল। 
১২৬২ সাল ) নংস্কত কলেজে অধ্যাপনাকাঁধ্যে নিযুক্ত হইয়। অগ্যাপি 

সেই কম্মই কৰিতেছি। 

১২৫৯ সালে পতিব্রতোপাখ্যান প্রস্বত করি। রজপুরের 

তৃম্যধিকারী বানু কালীচন্দ্র রায় উত্ত পুস্তকে ৫০২ টাকা 
পাবিতোধষিক দেন । 

কুলীন কুলসর্বন্দ নাটক ১২৬১ সাজে রচিত হয়, উহঠাতেও 
রজগুন্বের উক্ত ভূম্যধিকাঁবধী বাবু কাঁলীচন্দ্র বাক্স ৫০ টাকা 

 অীিতৌধিক দেন ১) এই পুম্তক মুদ্রাঙ্কনের সাহায্যে আরো ৫০২ 
টাকা দান করেন। এই নাটক কলিকাতা নৃতনবাঁজারে বাঁশতলার 
গলিচত ও চু'চুড়াতে অভিনীত হস্ব। 

বেশী-সংহার নাটক । ১২৬৩ সালে প্রস্তত হয়। এই নাটক 

ক তািখটি “১৫ই জুন” হইবে । পংস্কত কলেজে রক্ষিত অধ্যাপকদের 

হাহিনার রসিফবইয়ে প্রকাশ, রামনারায়ণ ১৮৫৫ সন্মেক জুন মাসের 
বেতন বাবদ ২১।/৪ পাই পাইয়াছিলেন । 



আজ্মকথা ৩৯ 

কলিকাতা? জ্ঞোড়াশণাকোস্থ বাবু কালীপ্রসম্ম সিংহের বাটাতে ও 
নৃতনবাঁজারে,রাকু জয়বাঁম বশাকের বাটীতে অভিনীত হয়। 

বত্বাবলী ১২৬৪ সালে প্রস্তত হয়। ইহাতে কান্দিনিবাসী রাজা 

প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাঁছ্বর ২০*২ টাকা পারিতোধষিক দেন। উক্ত 

বাজার কলিকাতার সন্িকট বেলগেছিয়ারি বাটীতে ৬৭ বার এ 

নাটক অভিনীত হয়। ততন্তিন্ন গীতাভিনয় প্রস্তত হইয়া এক্ষণেও 

নানা স্থানে অভিনীত হইতেছে । 
অভিজ্ঞান-শকুস্তল নাটক । ১২৬৯ [১২৬৭ ?] সালে প্রপ্তত হয়। 

এই নাটক কলিকাতা ধশাকাঁরিটোলার বাবু ক্ষেত্রমোহন ঘোষের বাটাতে 

৫ বার অভিনীত হয় । 

নবনাটক ১২৭৩ সালে রচিত হয়। ইহাতে কলিকাতা 

জোড়াশবকোবাসি বাৰু গুণেন্্রনাথ ঠাকুর ১*০২টাক। পাঁরিতোধিক 

দেন । এই নাটক হার বাটীতে ৭ বার অভিনয় হয়। 

মালতীমাঁধৰ নাটক ১২৭৪ সালে প্রস্তত কক্রিস্না কলিকাতা 

পাখুবিয়াঘাটার স্থপ্রসিদ্ধ রাজ। ষতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাছুরকে 

প্রদান করি। তিনি উহাতে ১০০২ পারিতোসিক দেন। তাহার 

বাড়ীতে নাটক ১৯০১১ বার অভিনীত হয়। 

নুনীতিসন্তাপ নাটক ১২৭৫ সালে প্রস্তত করিয়া কলিকাঁতা। 

কীশারীটোলানিবাসি বাবু কাঁলীকুষ্ণ প্রামাণিককে প্রদান কবি ! 
তিনি আমাকে ২০*২ টাকা পারিতোধিক দেন । এ নাটক কোন 

কারণে মুক্রিত হয় ন্বাই। | 

১২৭৮ সালে কুক্তিণীহরণ প্রত্তত করিয়া! পূর্বে্াক্ত রাজ 

ধতীক্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের নিকটে ৫০২ টাকা পারিতোধিক 

পাই। প্র নাটক তীহাঁর বাচীতে ১০।১১ বার অভিনীত হুইক্সাছে। 

এতথ্যতীত যেমন কর্দ্দ তেমন ফল, উভয় পশ্ষট এবং চক্ছুর্ণীন নামে 



৪০ খামনাধায়ণ তর্করত্ব 

আরো ৩ খানি গ্রহন অর্থাৎ, হাম্রসব্যঞজক, হুক নাটক প্রস্ত . 
করিয়। উক্ত রাজা বাহাছরের নিকট যথাযোগ্য, পুরস্ব্ঠ হইয়াছি, মি. 

সকল নাটকও প্রত্যেকে ০৮০০৮০০০৫৪০ 
হইয়াছে। 

মধ্যে মধ্যে কক্ধিপুরাণ, সমুদয় উদ্ভরীরনির নাটক ও 
যোৌগবাশিষ্ঠের কিয়দংশ অনুবাদ কবিয়া সর্বার্থপূর্ণ- দগ্ধ... সর্ববীর্থ 

' পূর্ণচন্জ্র ] নামক পত্রিকীতে ক্রমশ: প্রকাশ করা হইয়াছে । 
কেবরলীকুস্থম [ পরে "ম্বপ্পধন নামে প্রকাশিত ] নামে একখানি 

নাটক প্রস্তুত কদ্পা গিয়াছে ; অগ্ঠাপি মুক্তি হয় নাই। 
সংস্কৃত গ্রস্থ 

১২৭৮ সালে মহাবিষ্ভারাধননীমে দশমহাবিষ্তার স্তোত্র ও 

গীতিক। এবং বর্তমান বর্ষে আধ্যাশতক প্রপ্তত করিকাছি। 
“বর্তমান বর্ষে আধ্যাশতক প্রস্তত করিয়াছি*--আস্রকথার এই 

কথাগুলি হইতে কাহারও বুঝিতে অস্থবিধা হইবে ন! ষে, যে-বৎসর 

'আঁর্য্যাশতক:' প্রস্তত হক, সেই বৎলবরই আত্মকথা লিখিত হইয়াছিল । 

“্আধ্যাশতকম্১-এর প্রকাশকাল “ইং ১৮৭২। ফেব্রুয়ারি” সততা 

বামনারায়ণের আত্মকথা ষে ১৮৭২ গ্রীষ্টাব্বে বা ১২৭৮ সালে রচিত, 
তাহ নিঃসন্দেহ । এই আত্মকথ। লিখিত হইবার পরেও বাঁমনারায়ণ' 
আরও কয়েকখানি পুস্তক রচন। করিয়াছিলেন ; সেগুলির পরিচয় 

পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। 
রাঁমনারায়ণ 'ধন্ছর্তঙ্গ' নামে একখানি পুস্তক: রচন। কৰিয়াঁছিলেন, 

কিন্ত তান দিত হয় নাই €“শিল্পপুষ্পাঞ্জলি', ১২৯২, পৃ. ১৫৭ )। 

টা জবার সারার রাড 
জি ানেকে যনে করেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। 



াহিতা-সাধক-চবিভমালা--৬ 
৭ উস প্জ্প্রস্জপিপসিএণ প্রা সতা ভপসি- িসপসি ওত উপ পা 0০১৪ 

চা 

রামরাম বস্থ 
১৭৫ ৭-"১৮১৩ 





বামবাম বু 

শ্ীরজেন্ত্নাথ বন্যোগাখ্যায় 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পর্িষৎ 
২৪৩1১, আপার সারকুলার রোড 

ৃ কলিকাত। 



প্রকাশক 

খ্রায়াকমল সিংহ 

বঙ্গীয়-্লাহিত্য-পরিষৎ 

শ্রথম সাং্কর_-মাঘ ১৩৫৭ 
খ্বিতীয় সংত্বরণ-_-ঘআস্থিদ ১৩৪৯ 

মূল্য চান্ধি জান। 

 সুজীফষর--গ্রীসৌরীন্নাখ দান 
শনির প্লেস, ২৫1৭ মোহনবাগান রে কলিকাত। 

হ.'২.-পহিি 81 8৯6৭ 



খলা-গছ্চের ইতিহাসের সহিত ধাহাদের পরিচয় আছে, তাহাদের 

নিকট বামরাম বন্থর নাম অজ্ঞাত নহে । তীহার রচিত “রাজা 

 প্রতাপাদিত্য চরিত্র'ই বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত বাঙালী-রচিত প্রথম মৌলিক 

গদ্ভ- গ্রন্থ । 

রামরাম বস্থুর বাল্যজীবন সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু জ্বানা 

নাই । আহুমানিক ১৭৫৭ ব্রীষ্টাব্দ তাহার জন্ম হইমাছিণ ধরিয়া লইবার 
সম্ভোষজনক প্রমাণ 'আছে।* বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে 'বাজ। প্রতাপাদিত্য 

চরিত্রে”র ভূমিকায় রামরাম বস্থ নিঞ্জে লিখিয়া গিয়াছেন যে, “আমি 

তাহারদিগের [ প্রতাপাদিত্যের ] স্বশ্রেণী একেই জাতিঃ” সেজন্য তাহাকে 

বঙ্গজ কায়স্থ বলিয়! গণ্য করিতে হয়। তাহা ছাড়া, প্রচলিত জীবন- 

কাহিনীতে তাহার জন্মস্থান চা'চুড়া ও শিক্ষাস্থল ২৪-পরগণার নিম্তা গ্রাম 

বলিয়া উল্লিখিত আছে ।, ৃ 

রামরাম বন্থর বাল্য ও প্রথম জীবন সম্বন্ধে সার কিছু জান। শ1 

গেলেও কন্মজীবন সম্বদ্ধে অনেক তথা সংগ্রহ করিবার উপায় আছে। 

পর-জীবনে রামরাম বন্ধ জন্ টমাস, উইলিয়ম কেরী-প্রমুখপ্মিশনরী 

ও সরকারী কোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত কর্শনূত্রে সংঙ্গিষ্ট ছিলেন । 

সেজন্ত মিশনরীদের জীবনী, শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিএনের কাধ্যবিবরণা্ি 

, ও অন্তান্ গ্রন্থে এবং সরকারী দপ্তরে রামরাম বহর উল্লেখ আছে । 

এই ঙ্গকল বিবরণ অবলম্বন করিয়াই ভ্াহার এই সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্কলিত 

হইয়াছে। ্ 
শপাপপী ৯০০০ শপ 

২৮ পান শেপ স্পা পি শা 

* বদেশে সর্বপ্রথম যে বাপ টিষ্ট িশনরী আসেন, কাহার নাস জন্ টমাদ। এই 

উমাসকে স্ামরাম বছ কিছু ধিন বাংল। শিখাইক়াছিলেন ৷ টমাদ ১৭৯২ ব্ীষ্ট(বে লিখি! 

শিষাছেন,রামরাষ বনগুর বর়ল “90০৩৫ 35” 



জন্ টমাসের মুন্শা 

রামরাম বন্ধ মিশনরীদের মধ্যে সর্বপ্রথমে জন্ টমাসের সংমবে 

আসেন । টমাস এক জন ব্যাপ্টিস্ট মিশনরী, ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এই 

দেশে আসেন, কিন্ত পর-বৎ্সরই বিলাঁত ফিনিয়া গিয়। শ্রষ্টধন্ম-প্রচাবেন 

উদ্দেশে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আবার বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন । এই সময়ে 

ভারতপ্রবাসী ছু-চার জন ইতরেজ হিন্দুদের মধ্যে শ্রীষ্টধপ্ম-প্রচারের 

প্রম্নোঘন অনুভব করিতেছিলেন। ইহাদের এক জন--বেভাবেও 
ডেবিভ ব্রাউন ( ইনি ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ফোট উইলিয়ম কলেজের প্রভোস্ট 

হন ) ১৭৮৭ খ্রীগ্টাব্ে একগানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, “086 ০1 80 

101]1101) 0961%98, 59৪ 1005৮ 0 00 02001861890.” এইরূপ আরও 

কয়েক জন ইংরেজের সহিত টমাসের পরিচয় হইল । তাহা গ্রীষটধশ্ম- 

প্রচারে তাহার আনুকূল্য করিতে প্রস্থত হইলেন । 

কিন্তু এদেশের লোকের মধ্যে প্রচা রকার্ধা চালাইতে হইলে সর্বাগ্রে 

বাংল। ভাষ। শেখা দরকার, তাই টমাস বাংলা শিখিবার জন্য এক জন 

উপযুক্ত শিক্ষকের সন্ধান করিতে লাগিলেন । তখন উইলিয়ম চেস্বার্স 
স্থগ্রীম-কোর্টের ফা গোভাষী। তিনি টমাসকে এক জন দক্ষ 

বাংলা শিক্ষকের সন্ধান দিলেন_-ইনিই আমাদের পামরাম বস্থু1% 
স্পা 

* ও ৪5 0703. 90% 8১9 20086 2,৫0020001181590 939708%169 ৪০1১01988 0£ 

8৮০ ৫5, 90৫ সম101008 81১5 0০৮0: ০ 86:089100. 10191905110 609 157085889 

+ম18] 52080192626, 0, 21508020900 52706 416 0৫১০ 21665 তা 0০768, 

86087771045 0৫ নিচ, ), 192, 

ফার্সী ভাযাতেও রামরাম ধনুর বথে্ট জান ছিল। কেরী একখানি পত্রে 

লিখিয়াছেন, ৮৪0) 7958090 19 2 80০0৫ 7975120) 50)0197--0505506 

০2৩১ : 21876007721 551% 0079%। 0০ 119. 



জন্ উমাসের মুন্শী ৭ 

চেগ্বার্সের স্থপারিশে তিনি টমাসের মুন্শী নিযুক্ত হইলেন (৮ মার্চ 

১৭৮৭ ) 1 * 

হিতাকাজপী বন্ধুদের পরামর্শে শীপ্বই টমাসকে 'র্মযাজক-রূপে 

মালদহ যাইতে হইল । মালদহে তখন কোম্পানীর বেশম-কুঠির 

কমাগ্রিয়াল রেসিডেন্ট ছিলেন-র্জ উড্লী। ঠিক হইল, উড্ভনী- 

পরিবাবে টমাস বাস করিবেন, বাংলা শিখিতে থাকিবেন এবং দেশীয় 

লোকের মধ্যে শ্রীষ্ট-মহিমা প্রচার করিবেন । | 

১৭৮৭ ্্রীষ্টাবধের জুন মাসে মুন্খী রামরাম বন্ত-সহ টমাস মালদহে 

পৌছিলেন । মুন্শীর নিকট তিনি বাংলা শিখিতে লাগিলেন ও অন্পনবল্ 

বাংলা শিখিয়! পর বৎসর এপ্রিল মাসে সর্বপ্রথম বাংলায় ধর্শপ্রচার আব 

করিলেন । টমাস যখন বাংলায় প্রচার করিতেন, তখন রামরাম বহকে 

সঙ্গে থাকিয়া তাহার সাহায্য করিতে হঠত। কিছু দিন পরে টমাস 

লক্ষ্য করিলেন, গ্রীষ্ধর্দের প্রতি রামবাম বস্তু আকষ্ট হইতেছেন । 

. তাহার মনে বিশেষ আশ জাগিল যে, এক দিন রামরাম বস্থু স্বধশ্মের 

পৌত্তলিকতা! বর্জন করিস শ্রীষ্টধশ্বে দীক্ষিত হুইকেন। একটি ঘটনায় 

এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল । ঘটনাটি টমাসের জীবনীতে এইক্প 

বর্ণিত আছে,-- 
নুন 23381 (1200 3852] 6০1৫ 170 10 00029, 1799, 63) 29 0০5৫ 

£০050. 79888 6০ 2০ 629 525 9292 0? 1218 0859 173 780 0160 69 

1, 18 819003998, ৪00 8 90998) 009 750 15950. 81950৮91, পুত5:৫৪ 

£?9 206. ০৫ 6759 99005 20906155009 0205858 218, 10017855155 8091991 

হো 68029 ০0৮ 09102798108 0০ 256 05০02 8980. ০: 0098৫ ০? 10806 

738285198০ 197080229,+--5 1510 510, ৪81]] 10188 165 215০০ 18 00৫ 

০০১০১৩৯১
৭4০ 

* 0, 98. হস৪ : 774 7556 ০7 1০715 2757668 19241060% ০ £%5 এাচো? 

৫ 027 264৫ 1772 দ্যা 0225 0 26 চ75 132765% 218519%21% ০ 1967/70%, 

(1879), 206৮, 



৮ রামরাম বস 

90110961020 01 1361228]1 [0208৭ 290 9980+5 89115 ০০2০৩৫৪৯৮6০ 
9৮০৮০9৫ 5180 ঞ& 0990 ০০০৮1০9৮102 ০1 0709 ৮০৮০ ০1 8109 2০862, 5008 

৮0675 ৮8৪9 2629০) 6০ 17019 08 2001010৪০০০ ১০ 0 8000০150850 

,8011082 ০: 075016---775 250 ০ 5০077701708, (5878), 2৮, 211-12, 

১৭৮৮ স্রীষ্টটবের জুন মাসে রচিত রামরাম বস্তুর খ্রাষ্ট-শবটি নিক্কে 

উদ্ধৃত কর! হুইল,--- | 

কে আর তাবিতে পারে 

লঙ জিজছ ক্রাইষ্ট বিন! গে! । 

পাতক সাগর ঘোৰ 

লড জিজছ ক্রাইষ্ট বিনা গো । 

সেই মহাশষ ঈশ্বব তনয় 

পাপিখ ত্রাণের হেতু । 

তাবে যেই জন কপয়ে ভজন 

পাব হবে ভবসেতু । 

এই পৃথিবীতে. নাহি কোন ক্গন 

নিষ্পাপি ও কলেবর। 

জগতের ভ্রাণকত্তা সেই জন 

জিজছও নাম তাহার । 

ঈশ্বব আপনি 'জন্মিল অবনা 

উদ্ধারিতে পাপি জন। 

যেই পাপী হয় ভজয়ে তাহাস্ব 

সেই পাবে পরিজ্জরাণ। 

আকার নিকার. ধন অবভাব 

সেই জগতের নাথ । 



জন্ টমাসের মুন্নী ৯ 

হার বিহনে স্বর্গের ভূবনে 
গমন ছুর্গম পথ | 

সে বদন বাণী শুন সব প্রাণী 

যে কেহ তুধষিত হর। 

যে নব আসিবে শুদ্ধ বারি পাবে 

আমি দিব সেতাহায়। 

অতএৰ মন কর রে ভজন 

রানাকে জানিয়া সার । 

কাহার বিহনে পাতকি তাবণে 

“কান জন নাঠি আর।* 

১৭৯১ গ্রীষ্টাবধে অক্টোবর মাসের শেষের দিকে আমরা টমাসকে 

নবদ্ধীপে দেখিতে পাই । তিনি সংস্কৃত ভাষ। শিখিবার জন্তই সেখানে 

যাঁন। নবদ্বীপকে তিনি “হিন্দু অক্সফোঁড” বলিয়। বরন করিয়াছেন । 

নবছ্বীপে পঞ্চানন বিগ্যালঙ্কারের চেষ্টায় টমাস এক জন ভাল পণ্ডিতের 
পপ পি শপ ৯ শি পপ পিপি পপ পা পপ পপ ৭ ০৯ জপ পচ আজ পর সা পাও পাস সপাাপ্পাসাসপ্প | পিসী পা তশিতি টি শীল ই পপি সপ পাপ পপর বো পপ পপ পা 

«776 7780 ০ 797 77707528, (1819), 0০, 111-12. 

১৮১৮ ্রষ্টাবে গ্ররাষপুর হইতে প্রকাশিত 'রিগু ত্রীষ্টের মওলীতে গেয় সীত' নামে 

একখানি পুতুক শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে আছে (0. 1০, 59)1 পুস্তকখানি 
তিন ভাগে বিভক্ত; তৃতীক্গ ভাগে (“বাঙ্গালি স্বর” ) ১৭২ পৃষ্ঠার রামরাম বঙ্গুর সঙ্গীতটি 
স্থান পাইক্লাছে। কিন্ত ইহার প্রথম চারিটি পংক্তি এইরূপ, 

"কে জার তারিতে পারে। 

ঈশ্বর রিগু ত্ীষ্ট বিনা! গো। 

সাগ্বর ও ঘোরে ঈশ্বর । 

হিপ ষ্ট বিশ1 গে! |” 



৬৩ রাখরাম বনু 

সন্ধান পান। আহার নাম পরলোচন। টমাস তাহার অধীনে মুগ্ধবোধ 

ব্যাকরণ অভ্যান করিতে লাগিলেন । 

১০ ডিসেম্বর ১৭৯১ তারিখে টমাস নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা 

যাত্রা করেন ও পর-বৎসর ( ইৎ ১৭৯২) ফেব্রুয়ান্ি মাসের মাঝামাঝি 

শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন । তাহাকে বিদায় দিবার জন্য রামরাম বস্থও 

কলিকাতা আসিয়াছিলেন । 

স্বদেশে ফিরিয়া এই ব্সরের নবেশ্বব মানে তিনি তথাকার ব্যাঁপটিস্ট 

মগ্ডলীকে ভারতবর্ষে তাহার ধন্প্রচার সম্বন্ধে একটি বিবরণ লিখিয়া 

পাঠাইয়াছিলেন। এই বিবরণে পামরাম্ বনু সম্বন্ধে কিছু তথ্য আছে, 

তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল) 

না100 11938108০01 6199 101709,05 9001960) ৮6 টব ০:03910 060, 

০0501017966 10, 1792, 
রঙ ঙ্ চি 

9:09092 1002085 0095108 1 06910 16৫0৩8/50 6০ ৪15৩ 0 87556155 

01131008900, 900. 1018 1%90018 20 12018) 138 54066 620৪ 10110971178, 
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86 5985 ০1 58০, ৭100 ৪ 09750 ০ 10019 61300 0:90120807 ০8980165) 8130 

1098 0060 ও] 6800890 10 8৪ 7928120 10£0880 ; 0 2৪ 

69010080890. ৮০ 008 09 টু, ও, ০) আ)০ 18 8 £াও৪6 09615180 

89101 ) 94১0 ] 10970 80010560108) 177 60১3 00009 ০677) 1001)81899, 

০৮ 66901507521] 0708 81009 17956 7১90 173 4136770চ1. 26 58৪ 1১9 6৮ 

90000059৫ 6109 7381008 71070) ১101) 90095) 800. 22805 0609: 

800:0665 01 2818 0 8০90:0) ৩100৮ 805 88818681008 1100 1006 0৮ 

805 06098 1 8206 16 9৪ 006 1১0 0৮815 1800800 6 1009, 10 129 
80815619 ০: 0086609। 2051006 050098, ৫05 800 009 06920 0181098 
201) 800 ০০706901008 0109 81500108, 0০৮ 1950590. 807. 01016877090) 

50980 109 38 2306 2 33930100 103108115 0006 91 009 169৮ 068) 92৫ 
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কেরীর মুন্শী ১১ 

16 & ৪৮5 £58%6 090088997081028 ০ 15010 520 81200906 স160 8105 080800 

15089 04588 18 1010901018০ 62৮৮ 01 8 130807120, 10005180090 1008 7 

99080978019 06816 ০0৫ 00005519089 ১00. 81188) &100]7 2০09 6093 সা)1 

0706 289 ৪17106 1০৮1 60 60০ £০০৫ 01 10805 1 31900101৮৮৩ 1029000189৫. 

15108, 006 1015 1919107)9 960990 0০ £10 10100 10157 11 500 000110012, 

লও 5111] 800022019118)) 1018 ভছ182)08 ] 00700) 09109 [ 18৮0007 8780. 01290 

2018 19001] সা]] 103 09010009161 580 609 56৮68 1301908+ 9150. 129 

2010099111090906200...” 

কেরীর মুন্শী 
টমাস ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরার ইংলগু হইতে ফিরিয়া আসিলেন। 

এবার তাহার সঙ্গে আসিলেন উইলিয়ম কেরী। ১১ নবেম্বর ১৭৯৩ 

তারিখে ত্টাহাবা কলিকাতা পৌছিবার পর প্লামরাম বন্থুও আসিয়া 

তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন । রামরাম বস্থকে পাইয়া টমাস যেমন 

আনন্দিত হইলেন, তেমনই একটি সংবাদে ক্ষু্নও হইলেন। ্বদেশযাত্রা- 

কালে উমাস. রামরাম বস্থকে খ্রীষ্টন্মে অন্ররাগী দেখিস্া গিয়াছিলেন। 

তাহার অনুপস্থিতির সময়ে কোন খ্রীষ্টান বন্ধু বা সাহায্যকারী না থাকাতে 

বামরাম ব্ন্থ অর্থকঞ্টে পড়েন ৪ অবশেদে বন্ধু ৪ পরিজ্মনাদের মধ্যে 

ফিরিয়া গিয়া তাহাদের তুষ্টির জন্য পৌত্তলিক গাচার-অন্ষ্ঠানও পালন 

করেন । বামরাম বন্থর ছুববস্থার কথা টমাল তাহা? একখানি পত্রে 

এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, 
88), 8, 1174, 

১১6 ৪৪ 5৪7 9,09106108 (9 13621 01 11077 7708/0018 8198) 0019908- 

6102. 856 1811, 10985:860. ৮7 70081182067) 5100. 28:56০০৮৪৫ 5 চিত 
পপ পাপ আপ 

“.:7১65508050 4620%755 76106766006 4000686 )1588400% 9০564 

০4, 2, 2, 19-90, 



৯২ রামরাম বহু 

0৭ 9902867710060, 059 সাএ 0380) 00৮০ 086 : [09 20562558 80810: 

2 0692395, 2:0 6019 0396 80 800৩ 530 29178 028990 20206 9৩ ৪9965 
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09 7020590 0561091158 9690861591250 81018 693006565০2 20309 স৪৪ 

2:৩%৪81৩থ 922. 7618 007 1107 006) 0028 10০2০ 7০০ আঃ] 

15556 9 20070 080107009080618] 860০00006, 3 83108 9]? 0৫ 10129 8১00 

[00000 06 29 2001618 005172050 ০1 1715 2001, 

হু 500 70790180077 8098705981৮ 860৩01093, 900. 10691) 9 1১823086 : 

০6৩৮ 048%/ 095৪ 2100)37566 ৮৭6১৮% £০09০৭ 098 1000256197 চ101012 

60898 5,1700086 00516 10158 30001009,,,+742618058656 4 ০0922565 7606266 69 

474 50101288 74588507271) 90056, ৬০], 2 (0799-3800), 29, 78-79. 

যাহা হউক, বঝামরাম বশ্তকে কৃত কম্মের জন্য অন্ুতপ্ দেখিয়া টমাস 

আশ্বস্ত হইলেন । এদেশবাসীর মধ্যে প্রচারকাধ্য চালাইতে হইলে 
সব্বাগ্রে বাংলা শেখা দরকার বুঝির। কেরী রামরাম বন্থকে মাসিক 

কুড়ি টাক] বেতনে মুন্শী নিযুক্ত কবিলেন ( নবেম্বর ১৭৯৩ )। ছুইটি 

কারণে রামরাম বন্থকে কেনীর বড পছন্দ হইয়াছিল-_ প্রথমতঃ, তাহার 

কথাবার্তী ; দ্বিতীয়তঃ, তাহার অল্পহ্বল্ল ইৎবেজী-জ্ঞান ॥। টমাস সংস্কৃত 

ভাষা ভালরূপে আঙ্মত করিবার জন্থা পদ্মলোচনকে পুনরায় নিষুক্ত 

করিলেন ।, 

অর্থাভাবে কেরী ও টমাসের পক্ষে বেশী দিন কলিকাতায় থাক 

সম্ভব হইল না। তাহার! স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুৰ্রিয়া অবশেষে 
মালদহে গিয়। জর্জ উভনীর দুইটি নীলকুঠির তত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন । 

টমাস ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্ধের মার্চ মাসে মহীপালদীঘির নীলকুঠিতে এবং কেরী 
শরবর্তী জুন মাসের ১৫ই তারিখে মদনাবাটার নীলকুঠিতে উপস্থিত হন। 
উভয় কুঠির মধ্যে ব্যবধান মাত্র কয়েক ক্রোশ পথ। রামবাম বন্থও, 

, কেরীর সঙ্গে মদনাবাটী গিয়াছিলেন। 



কেরীর মুন্শী ১৩ 

অর্থসক্ষট হইতে মুক্তি পাইয়া মিশননীর1 দেশীয় লোকের মধ্যে 
প্রীষ্টতত্ব-প্রচারের আশায় উতফুল্প হইলেন । কেরী বাইবেলের বঙ্গান্বাদে 

হাত দিলেন। বামরাম বস্থ ভাহাকে সকল বিষয়ে সাহাষ্য করিতে 

লাগিলেন । "এই সময়ে কেরী তাহার “'জর্ণালে' লিখিতেছেন,_- 
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কিন্তু ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এমন একটি ঘটন। ঘটিল, ষাহাব ফলে কেরী 

তাহার মুন্শী বামরাম বস্থকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন । 

ম্হীপালদীঘিতে টমাস এক দিন লোকমুখে জানিতে পারিলেন যে, 

রামরাম বস্থ কিছু দিন হইতে একটি তরুণী বিধবার প্রতি আসক্ত এবং 

এই বিধবার একটি সম্থান হওয়াতে শিশুটিকে গোপনে হত্যা কর৷ 

হইয়াছে । ব্যাপারট। সত্য কি না, অবিলম্বে তদস্ত করিবার জন্য টমাল 

কেনীকে লিখিয়া পাঠাইলেন । অনুসন্ধানে সকলই প্রকাশ পাইল এব. 

সঙ্গে সঙ্গে রামরাম বনস্থুও ম্দনাবাটা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন । * কেরী 

ও টমাস উভয়েই বাম্বাম বস্থুকে নিফলক্কচবিত্র জ্ঞান করিতেন, তাহার 

এই পদস্থলন মিশনরীদের দারুণ মন:কষ্ট্ের কারণ হইয়াছিল । ম্দনাবাটী 

হইতে ১৭ জুন ১৭৯৬ তারিখের একটি পত্রে কেরী লিখিলেন,_ 
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প্রারামপুর ব্যাপৃটিষ্ট মিশন ও রামন্লাম বসু 
ইহার পর তিন-চার বৎসর আর আমরা রামরাম বনু কোন সংবাদ 

পাই না। তবে মদনাবাটীর মত নি্্ন গরঙ্গলাকীর্ণ স্থানে পাচ বংসরের 

উপর কাটাইয়া পুত্রপরিবার-সহু কেরী যখন ১৮০০ শ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি 

মাসে শ্রীরামপুরে আসিয়া পৌছিলেন, তখন এ বৎসঝের মে মাসের 
শেষাশেষি রামরাম বস্থ আনিয়। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 

কেরী তথন ওয়ার্ড, মার্শমান, ফাউন্টেন প্রভৃতির নাহচর্্যে গ্রীষ্টধশ্ম- 

প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
মিশনরীরা সোসাইটির নামে শ্রীরামপুরে একখানি বাড়ী কিনিয়াছেন, 
একটি মুদ্রাযন্্র স্থাপিত হইয়াছে, একটি বাংলা-বিষ্যালয় খুলিবার 

আয়োজনও চলিতেছে । রামরাম খন্থর মত গুণী লোকের সাহায্য 

পাইলে নানা দিক্ হইতে প্রচার-কাধ্য দ্রুত মগ্রলর হইবে--ইহা ভাবিয়। 

কেরী ধৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণার ব্যবস্থা করিয়া পুনরায় তাহাকে নিযুক্ত 
করিলেন । এই প্রসঙ্গে ওয়ার্ড লিখিয়াছেন,-_ 
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রামরাম বস্থ মিশনরীদের একাধিক পুস্তিকা এ গান রচনা! করিয়া 

দিয়াছিলেন। এই সকল পুস্তিকা বহুল বিতরণের ফলে হিন্দুদের মধ্যে 
চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা! গিয়াছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মীসে কৃ 

পাল নামে এক ছুতার সর্বপ্রথম বাঙালীদের মধ্যে স্বধন্ম ত্যাগ করিয়া 

্রীষ্টান হয় । 

রানরাম বন্থর খ্রীষ্টতত্ব-বিসয়ক বচনাগুলির মধ্যে ১৭৮৮ শ্ীষ্টাব্দের জুন 

মাসে লিখিত খ্ীষ্টস্তবটির কথা পূর্বোই বলিয়াছি। ১৮০* স্ত্ীাব্ডে 

কেরীর অন্থুরোধে তিনি ছিরকরা” ক ( গস্পেল মেসেঞ্জার? ) নামে 

একখানি পুস্তিকা রচন! করেন । ওয়ার্ডের 'জণালে? প্রকাশ, 
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 হরকরা। (“গস্পেল মেসেঞ্জার? ) ইংরেজী, ৭" ওড়িয়া ও হিন্দী 

ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল । £ 
এই বৎসরের ( ইং ১৮০০ ) শেষাশেষি রামরাম বন আরও একখানি 

কবিতা-পুস্তক শ্রীরামপুর মিশনরীদের রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। $ 

শুস্তকখানির নাম 'জ্ঞানোদয়ঃ। ব্যাপটিস্ট মিশনবী সোসাইটির 
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ওপাশ এপাশ পাক্পিপপপসস্পেসপসপাপপপ পাস পপ পপ | সাপািপপাস্প শিপ পাশীটান ১ শা 5 শশী াটিিপস্পাশীপপপীশাসপীসপপ ০ 

* 108৫.) 069. 

4 এই ইংয়েআ্সী অনুবাদ কেন ফারনান্ডেজ (76117910052) 1--4 77৮00702150 

% 05 81005 ::৮39 & 85788] 020৬০ উহ 1] 700৫00778০6, 

[0. 169-7, 791-92 ভ্রষ্টধা | | ঃ 

1 01003001) : 0545197%6 ০0 0৮০ 0777%81075 76716004601 রাত 0 

17050) 20৮, 56, 44, 

$ “৬19 008৩ 2000690, 1১888099 & 10010109101 95088110998] 105 100338। & 731999 

[3০825] 81955508৩/] ঘ66690 05 % 086595 1902 7303005 60. 08138 10. 0135 
01005, 0859 81098009 01999 206৮1729205, 669০ 2 6 109৮9 (20909 

2899805)) 6580083708 099 101 820 08:229£ ০01 606 70180010 ৪৪65300, _171018 18 

10899118707 0০10690 8851086 81510120:01820) 6010096181708 116 60080 61007509:- 

1278 800798898 5851086 6006 1619, ০০:26) 908 18000208 919:85 ০৫ ৫0৩ 

৫1897970 01 1০00৩, ৪6 006 99102100910993226306 01 709 7:8101770901010, ৮৮৮4 58810 

170885, 1987078707৬) 06, 10, 1800, (3£5170% 01 50155150268, 3), 10. 

০406. 

১৮,* প্রীষ্টা্ের নবেত্বর়-ডিমেশ্বর সাসে, আ্খব। পর-বৎসন্ধের সাকা মাসে 
“জঞানোদর সুজিত হইয়াছিল । পাদরি লঙের মতে (0০4. 9. 85) ইনার প্রকাশকাল 

ইং ১৮০১। 
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বা্্টিস্ট-মগুলীর অজ্ঞাত ছিল না। অদর ভবিষ্যতে হয়ত তিনি 

স্ব যাগ কারয়! শ্রীগ্ধন্ম গ্রহণ করিতে পাবেন-_এবপ 'মাশাএ ক্টাহারা 

পোষণ করিতেন । এই সকল কারণে তাহারা মাঝে মাঝে বস্- 
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পাপির পাপ কাবাগারে হে শ্রীষ্ট দ্বিশু | 

হেদে খ্রীষ্ট ফিশু মুকতিদ। 

বিশু. খ্ষ্ট মুক্তি দাতা হে। 

হেদে পাপের প্রায়শ্চিত্য । 

সেই সেই' জগৎ করত। হে স্্ীষ্ স্বিশু । 

ওহে শ্রীষ্ট বব জগৎ ঈশ্বর 

প্রেমী তব নাম গানে । 

কিব। মহানাম অতি অনুপম ৷ 

সুশ্রাব্য আমার কাণে। 
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মোর অভিলাষ কবিতে প্রকাশ 

এম তোমাব নাম । 

পর্ধীতে যে জন কবজে শ্রবণ । 

সেই মত স্বর্গধাম। 

»মাব মন প্রেম (ভামান্ডে অসাম 

আমাব বিশ্বাস তমি ৷ 

ভশমি মন্াশস মহাশশদমনু 

রি 

'ভলনা ক দিব আমি : 

বগ্রানন্দ বত স্বগেঁ সেঠ নি । 

তুলনা? কবি হে যবে। 

খেলানাল চায় বত্রানশ ভয় । 

৮ স্বগঁ ধুল/বন্ত তাবে । 

মম বাঞ্তা যত মাতে স্থাপিত । 

আলো তব ভুল) নয । 

প্রীত মিগ বটে ভাতা] নাই টুটে । 

ভ্তব তলা কাথা হয়। 

অন্প্রহ তোর হৃদয়ে ঘা 

বাসবে আপন ছিণে। 

যেন ফুল হু স্লগান্ছি কবয়। 

ব্ক্ষতলে সর্বব স্থানে ৷ 

সব দুঃখ মোর ”. অন্্রগ্রহে তাহা | 

পলারণ কবে ক্ষণে । 

তকোকানি সম্তাপ আর অনুতাপ । 

পলায় সব এ মনে । 
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শেষ খ্বাসাবধ নাম গুণনিধি 

সন্ত্রম করিব আম । 

তবে মৃত্যু কালে তব বক্ষঃস্থলে । 

শোব জিনি মৃত্যু স্বামী । 

হ্ 

179 0168 1 (19 170300 01 9110092ঞ 2793 ! 

[10198190018 2905007:9 ৬৩0 2৮০000৫ 1 

£& ৪019118 071077688 ৮115 6176 ৪1158 ! 

4 ৪093910. 6:910511110 51২216৩8179 20000 1 

00709 981267১1500. 0:00 2 60) ০0 ৮৮৮৫ 

ঢ70£ চা ০ £0007000 09206512 2০৬৮ 190: 

এ 91700 2 0000708৪910. 01:0108 102: 9০080, 

& 67008800005 01 2100586 1১1০০ 1 

[79:68 10৬০ ৪00. 918 0৪৮ ০080. 09:99, 

[05015070701 0101 0598 697 0302 1 

3০6০1 ৬/0%৮ 80992) 1055 ০ 566 1 

9১18 ৮220 (90. 0৬৬09 299,810 * 

[109 115100 0০0. £07891599 0150 6০71) ; 

[09 ৪০ 15 £60605 ৫9076 5 202 

0065010 15801188800 1) 2 1592006+ 
409. 815006 [নু 100 গা 91০5020066০ (17৩ 8116. 

7395 ০7 5০: 60218, 59 ৪91068) 80. 941 

[বু০৬/ 10181) 00 2199 10911507:97:7216105 7 

91756 00৬ 179 8৪1১91190. 6199 1)০08৪ ০: 13911, 

00. 190. 600 05:206, 09৯60) 1 ০0551155- 

9৪১ 055৩ 1০৫ 55, 02007380708 1 

1390 ৮০ 29099205 600 96006 6০ 98৮ 1"” 

ঢু) 9800 6106 22001786577 £712668 &5 ৪6108 2 

&00) **156:518 005 ৯1০৪০, 09588 865৩ 2 

[8880 ০665. 4406৪ 



শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন ও বামরাম বহু ২৩ 

হে শুন পাতকিগণ । 

ভ্রাণের আছষে উপাহ হে। 

আ.ভ্ষে উপাক্ হে! 

আছে ভ্রাণের উপায় হে। 

শ্্ীষ্ট অবতবিল পাতকির শ্রায়শ্চিত্তের হেতু । 

তেও আন। 

পাপির বন্ধু মে দেখ সর্বব নবে। 

কাণি শালমেব রাম । 

মেঘ আচ্ছাদন তিমির সঘন । 

ঘন ভূমি কম্পমান । 

পুণাবান নর আইল বে সত্বব। 

হু কাদির তাহার হেতু! 

"যিনি কাতর৭ পাশির কারণ । 

তিনি সে ত্রাণেন্ধ সেতু । 

বিন্দু সহলআ্রাবধি ক্র মূল্য নিধি । 

ফেলিতেছেন ধাবায়। 

হুঃখ অন্থ ক্রম এখানে অসীম । 

আর প্রেম দেখা যাক । 

কিবানন্দময় মৃত্য করি জন । 

পুনস্ স্িশু উত্থান । 

সমাজি ছাড়িয়া স্বর উঠিয়া? | 

পুক্ত পথে স্বর্গে বান। 



২৪ নামরাম বনু 

দু'তগণ *ত সবাই এ পথ । 

ষ্টাভার সঙ্গেতে যায়। 

মহানন্দ মনে আনন্দ গায়নে। 

স্বর্গপুব পূর্ণ হয়। 

পুণ্যবান জন ত্যজিয়া ক্রন্দন । 

সে প্রভু সম্পদ গাও। 
সাতে প্রেম কবি পাপ পরিহরি । 

মৃত্যু পরে স্বর্গে যাও। 

কর সে কীর্তন কিমতে সে জন । 

নর্ক সেনা নষ্ট করি। 

মৃত্যুকে বাধিয়! নিজ রথে লৈয়া। 

গতি কৈল স্বর্গ পুরী ।* 
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সংস্করণে এইরূপ বর্ণন1 দিয়াছেন £--[1)0 170181000৮1 11509907 01)7150 

675৩, 12 000. 250 013, [৮ (00 13550, 2১০০৪০485০০ 

প্রীরামপুর কলেজ-লাইব্রেরিড়ে আখ্য।পত্রহীন এক খণ্ড 'খীষ্বিবরণামৃতং আছে 

(0555 0. 91716 109, ০. 57)। ইহার পৃ্া-সংখা। ২৪৬। মুগ পুত্তক ২৩৭ 

পৃষ্ঠার শেষ; ২৩৮-৪৬ পৃষ্ঠায় একখানি পত্র মুদ্রিহ হইয়াছে। পত্রধানির আর 

এইরূপ £__"বঙগদেশস্বানাং মঙ্গলাকাজ্ছি প্রকেরি সাহেৰ জীমাদ'মন সাহেবের নিবেদন 

মিদং ।* 



৬ রামরাম বন 7 

পুস্তক-সং গ্রহে এক খণ্ড গ্রীষ্টবিবরণামৃতং, আছে। ইহার আখ্যাপক্জ 

নাই । পুস্তকখানি খণ্ডিত; মাত্র ৯৬ পুরা আছে। এখানির ছাপা 

দেখিয়া প্রথম সংস্করণের পুস্তক বলিয়া মনে হয় । রচনার নিদর্শন হিসাবে 
ইহার প্রথম কয়েক পরষ্ঠা উদ্ধৃত কবা হইল, 

অথ শ্বীষ্টবিবরণাম্বতং বং লিখ্যঙ্তে 1 

যডিয়। উভয় কর বন্দি যে জগণদীশ্গব 

প্রি স্থিতি যাহার কারণ 

দয়াতে থে গুণমযু অবতরি য়ভোদায 

ব্রাণহেতু লিল মরণ 

যে প্র এদেন কৈল আদমেরে নিশ্াইল 

খওয়া কৈল আদম কারণ 

আছে জি দুই জনে তাহার সম্ভানগণে 

পরিপূর্ণ করিল ভুবন । 

শয়ত'নেব প্রতীরণে এদেনের উদ্যানে 

খওয়! জশ্বরাজ্ঞা ভক্ষ করি 

প্রস্তুর নিষেধ ফলে আদমেরে খাওয়াইলে 

'তাহে সে হইল পাপকারী । 

পাপ করি মহাদম ঈশ্বরাগ্রে হৈস্বাধম 

অধোগতি ভইল দৌহার 

তাদের সন্তান যত পাপে রত অধোগ'ত 

কেহ নারে হইতে উদ্ধার । 

পূর্বে যবে সঙ হৈল প্রভূ এই আজ্ঞা কৈল 

পাপ পুখ্য করি নিবপণ 

ষেই পাপ করিবেক নরকেতে পড়িবেক 

পুণ্য স্বর্গে গমন কারণ। 



শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন ও বামরাম বু 

আদম পাপেতে বত তাহাব সম্ঞান যত 

সেই পাপে সবে অধোগতি 

দেখিলেন দয়াময় নব হেল পাপাশর 

তভাপদের নাভিক নিষ্কৃতি । 

পৃর্ববৰ আজ্ঞা অন্ত ত্রমে শাশ্ডি দিলে পাপাজ্সনে 

কু তাদের লহিবে উদ্ধার 

দস্াতে ককণামর কল অন্ত উপাষ 

ও মানবের করিতে নিক্তার । 

প্রত বলিলেন পাপ নরেব ছস্তন "তা! 

সঙ্গ ঠাবা করিতে নাবিনে 

তাহার যন্ত্রণ1 শত মানবে নম্র খাত 

ক তাত শোপ লনা হহবে। 

আমার দ্বিভীষ বাণী শুনহ সকল প্রাণী 

পাপসম শ্রায়শ্চিত্য করণে 

ন।হিক সন্দেহ তানু থর্খিবে নরক দার 

হব পাপ তহবে মোচতে । 

এই মন নিরবপণ £কলা অনাথেন ধন 

কিন্ত ভার কি হবে ভপানর 

ঈশ্বর নলেষেধ কথা! তহয়াছে পাপ খ্যাত! 

ঘর তুল্য পাক্সশ্চিত্য কোথায় । 

ঘঅনস্ত ভুবন নরে ষ্দি উৎ্স্পিত্ে পানে 

তথাচ সনান তাঝ নবে 

ঈশ্বর নিষেধ তুল্য দ্বব্য কোখ। মহামূঙ্য 

কিমতেতে প্রায়শ্চিত্য তা ভবে । 



এ রবাম্বাম বক্ষ 

দযাতে জগৎ সার টয়া নর অবতার 

ভব্যবঞ্তা বাকা অন্থসাবে 

পাপের যপ্রণা লই মবি তিন দিন বই 

'নবধার উঠিল! সত্ববে । 

ভব্যবক্তা যে বলিল কন্তাভে উদ্ভব হৈল 

বিশু স্ত্রীষ্ট নাম বল তার 

পাপের প্রারশ্চিতা সেই তাকে বিশ্বাসীবে যেই 

সে নবকে গাইবে নিক্তাব । 

সেই সর্ব বিবরণ ভার যত শিষ্যগণ 

মাভিউ দ্বিতীয় মাক ভয় 

ভতীযষেভে শুক নাম সবে ভক্ত অন্রপম 

চতর্থে যাভন মহাশন । 

এই মন বাবে জন গ্রীষ্টশিষ্য মহাত্সন 

হ্বা& সাতে ছিল সর্বব কাল 

বেকিছু করিল তি তইয়া মানব দেভ 

(সে সকল নচিল বিলাল । 

তার মধ্যে এই চবি লিখিল বিশ্তাব করি 

হ্রন্ম কশ্ম মবণ উত্থান 

তাব পব হেই মন্তে গেল ব্বর্গ ভুবনেতে 

সে সকল কবিল রচন। 

সেই সব্ব গ্রশ্থ যত ছিল নানা ভাষাগত 

গ্রীক আঙ্দি ভাবা আছিল 

তাহার আদেশ করি ইঙ্গরাজ আদি সর্ব পুরী 

নিজ২ ভাঁষা স্থিত কল । 



ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতী ২৯ 

বাঙ্গলার ত্রাণকারণ ইঙ্গরাজ কোন জন 

সর্বগ্রস্থ বাঙ্গালায় লিখিল। 

তার কিছুং লই অস্তরে প্রফুল্ল হই 

| বাঙ্গালির এরাণেৰ কারণে 

খীষ্ট বিববণামূত করি গ্রন্থ নাম স্থিত 

গীত ছন্দে কোন লোক ভনে। 

খুব সপ্তব, 'স্রীগ্ঘবিবরণামৃতং, পুস্তকেন আখ্যাপত্রে গ্রন্থকাররূপে 

রামরাম বন্ুব,নাম ছিল না; ক্ন্ধ ইহা যে তাহার রচিত, তাহার ইঙ্গিত 

পুস্তকের মধ্যেও পাণ্দা যায় । ১৩ পৃঠার আছে, 

সেই সকল বিব্বণ* পয়াখেতে এচন 

কনা খায় গ্রন্থ অন্রমাবে 

ন।(তউ আদি গ্রন্থ ষেই পাচালি বাচল "নই 

ভিন্ন না ভাবিও কোন নবে। 

“ঘাতিউ'র অন্থবাদ যে বানকাম বন্থ কবিম্বাছিলেন, তাহার প্রমাণ 

আছে । ১৭৯২ খ্রীষ্টান্ধে লেখ। টম!সের একপানি চিঠিতে প্রকাশ, 
১৯১6 ৪৪ 1)6 5280 07019115 1817017100. চ161) 105. 08 600 60108150102 

০1 1186609৬) 712:).. এ 91098 ৫6০, 

প্রীষ্টবিবরণামৃতং, ওড়িয়া ভাষাতে৭ অনুদিত হইয়াছিল |" 

(ফাট ভইলিয়ম পণ্ডিতা 

রামরাম বন্থর জীবনের এক নুষ্ঠিন. এধ্যাঘ আর হইল। ঈস্ট 

ইপ্ডিয়া কোম্পানী যে-সকল ই'রেঞ্জ লিবিলিয়ান এদেশে পাঠাইতেন/ 
সপ 

* 7০871008020 44000197620 ৫5 786 73017458 1664519%7% 8০৫ 
স্০]. তু, 2. 18. 

1 0407090)) : 0962109%9 1 €01168481) 767468/10 75561 048 
950) 0. 86. 



৩৬. রামরাম বন 

তাহাদিগকে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দিবার পূর্বে দেশীয় ভাষা 

শিক্ষা দেওয়া যে অবশ্তপ্রয়োজন, তখনকাষ গবনব-জেনাবেল লঞ্ড 

ওয়েলেস্লি ইহা! বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশে 

তিনি ১৮০০ শ্রীষ্টান্দের শেষের দিকে কলিকাতায় ফোট উইলিয়ম 

্ছলেজের প্রতিষ্টা করেন। নবাগত নিবিলিয়ানদিগকে দেশীয় ভাষ। 

শিক্ষা দিবার জন্য ৪ মে ১৮০১ তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের অধিবেশনে 

এই কলেজের বিভিন্ন বিভাগে পণ্ডিত মৌলবী প্রভৃতির নিয়োগ মঞ্তুব 

হয়। বাংলাঁবিভাগের অধাক্ষ নিযুক্ত হন-_পাদরি উইলিয়ম কেরী । 

-স্তাহার অধীনে মৃত্যুঞ্জর বিগ্যালঙ্কাব প্রধান পগুতের পদে এবং রামনাথ 

ছাএ. 

বিছ্যাবাচম্পতি দ্বিতীয় পর্গিতের পদে যথাক্রমে ছুই শত ও এক শত 
টাক? বেতনে নিযুক্ত হইলেন । ইহা ছাড়া মাসিক ৪০ বেতনে আবও 

ছয় জন সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত হন; রামরাম বস উহাদের মধ্যে এক 
জন । অন্য পাচ জন পণ্ডিতের নাম হশ্রীপতি 1 বাক ], আনন্দচন্দ্র, 

রাজীবলোচন [ মুখোপা ধ্যয় ), কাশীনাথ [ মুখোপাধ্যায় ], পদ্মালোচন * 

[ চুড়ামণি -]1 ৭* 

কলেজে প্রবেশ করিয়া কেরী দেখিলেন, বাংলা শিক্ষা দিবার 

উপযোগী কোন পুস্তক নাই। পাশ্য পুস্তকের অভাব কলেজের 

কর্তৃপক্ষেরাও অনুভব করিয়াছিলেন । এই কারণে তীাহাবা দেশীয় 
শপ সপ শী সিট ০ সা পপ কাক চা পপ আস 

* ইনিই জন্ উম!সের সংস্কত-শিক্ষক ছিলেন। কেরী কিছু দিন টমাসের সহিত 

কাটাইয়াছিলেন, কাজেই পণ্ডিত পল্পলোচনের সহিত তাহারও পরিচয় দিল । পল্মলোচন 

চুড়ামণিয় নিবাস নবহ্থীপে ।--[%6 746 ০ ০745 17507568, 00. 1835 248) 270 

35 373. | 

৮, 00969012259 ০£ 613 0০11989 ০ 1707:8 ১1118020176 2415. ০, 

ঢা ০ 669, 2 &. 

জে পবন 

আয 1 
না 



ফোঁর্ট'উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতী ত১ 

পণ্ডিতদিগকে পুস্তক-রচনায় উৎসাহ দিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা 

করিয়াছিলেন । কেরী নিজেই বাংল! ব্যাকরণ রচনায় হাত দিলেন 

এবং রাম্বাম বহ্ধকে দ্যা একখানি গগ্যগ্রন্থ লেখাইলেন--ইহার নাম 

'াজ। প্রতাপাদিত্য চরিত্র । * 

. ইহাৰ ইংরেজী. ও বাংলা আখ্যাপত্র দুইটি এইরূপ _- 

[00513196025 ০৫ 200 15209090165 02982 1407) 18577 43051500, 0730 ০01 6109 

[১009165 12 605 00910605 ০£ 410:৮-৬ 51112 591952500979, 0005690 &৮ 609 

৯১118910,0 1৯২8৪. 1809, " 

রাজ। প্র্ঠাপাদ্দিত্য চরিত্র খিনি বাস করিলেন ঘশহরের ধুমঘাটে একববর বাদসাছের 

আমলে ।--রাস রাম বস্থর রচিত ।-- শ্রীরামপুরে ছ।পা হইল 1 ১৮*১ 17 

"রাজ! প্রতাপাধিতা চরিত্র ১৮০১ শ্রাইন্দের জুলাই মাসে শ্রীরামপুবে 
এ ও জপ সপ্ত পপ দিপশাশিশী তা পাপা পপ ০ আপি শি এ? তি পি পপ পপ পপ সপ ৯৮ শপ শী 

* “০, 65৪ 801091206205906 9788 1090০81১7৮৮ 60৯৮ 10995 ৮91 

11210086506 90989 9020017)16690 69 209, 80000 1,008 ০7 10911)৭ 01 809 00700 

$০ 988$86 099, ] 60629012500 0০00৮ 90121031182 21820500000, চ130000 5 00 

20711 05690, 2 ৪8০৮ ৪০ 13981)0 60 00109013988 % 1)156005 0£ ০006 ০01 00611 

71089, 8150 2788 0059 09০10 ৪59৮ ৮/176602 10 0))0 1360085]1 150898989 7 12101 
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9012891৮ 1819188,.., 1110] 92,090180 £01738 60 70001181208 03 6০ 

1), 0519200,980717075, 21756 155118017(0018779? ০ 0/22555 02750। 

0১. £58-24&,) 

মরাঠী পাঠপুঘ্তকের অভাবে রাজ) প্রতাপ।দিতা চবিত্র' বাংলা হইতে মরাঠীতে 

ভাষান্তরিত হইয়াছিল। অনুবাদ করিয়াছিলেন ফোট উই্লিয়ম কলেজের মরাঠী- 

বিভাগের প্রধান পণ্ডিত-বৈগ্ঘনাথ। এই মক্সাঠা-অনুব।দের জন্য কেরীর সুপারিশে 

কলেজ-কর্তৃপক্ষ ১৮০৫ ব্রষ্টান্দের সেপ্টেম্বর মামে বৈদ্থনাঁথকে তিন শত টাক! পুরস্কার 

দিক্না উৎসাহিত করিয়াছিলেন (1207,9 1)8106. 715565112852085 ০, 599» 0. 442) | 

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে এই অনুবাদ পুস্তকাকাকে প্রকাশিত হয় (০61১০০৮৪ 477008 ০ 05 

০০27696 ০02৮ 772155755 4১1091700185 0 319 1 



৩২ বামরাম বন্থ 

মুত্রিত হয় ।* ইহাই বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত বাঙালী-রচিত প্রথম 

মৌলিক গগ্যগ্রন্থ । এই' পুস্তকখানি রচন] করিয়া রামরাম বন্ধ কলেজ- 

কাউন্সিলের নিকট হইতে তিন শত টাকা পারিতোধিক পান । এই 

সম্পর্কে কেরী কলেজ-কর্তৃুপক্ষকে যে পত্র লেখেন, তাহা নিষ্ে উদ্ধত 

হইল । উহা কলেজ-কাউন্সিলের ১৮ জলাহ ১৮০৩ তারিখের অপ্রিবেশনে 

পঠিত হয়, পল 
ও (37750199 1১০61707080, 

98010969510 1008 0০000095] 0£ 6190 0০110340, 

31০) 

[2 0071960197199 01 628০ 0০091008101 0106 00116501712 5 073৪ 

৮০ড7৪,:0 ৮০ 19215901025655 08 101 11690 0158) ৮/101010 12225 09 0:8601711 

6০ 8175 0070561620810)05 17 068 195৮ 6০1০10826৮০ 6279 00020010008 

81116590005, 73977700056 01 69 0011960, 1085 617518690 £290700 6136 

31541550856 10520515880 1060 01235105851 135208%৮,109 1১985 6156 13006698859 

91100121500 12100 2৪ 1৮ ৮1 05910] 0128 1১0১০1১8000 8150 (134.6 

১০20 1322 13990 19589 002010990 9, 705896071% 1) 6180 5810)9 12029894৭ 

991100. ১250098051 ৮8---দ5171010 19 0860. 139 &1)9 500595-100095 229 

সব$ঠো ০ 01 90289$09291)18. 10)677% 200. 9001) 885 0999৮8 ₹211001097261 010, 

51০01319518 2৪ 9165গ10 20076009 9001910590. 00 231৪ ৮০010 ৮70 [চে 

1১205 10950 0130 59215 ভাস 10001086135. 
1::50257 31) 

১০৬ 595৮ 00907906 90026, 

ধা, 08195 

199£8,199 1689779৮, 

* ইহার প্রকাশকাল ইংরেজী আধ্াপত্রে ইং “১৮৭২”, কিন্ত বাংলা আখ্যাপত্রে 

“১৮০১” দেওয়। আছে। শেষোক্ত বসরটিই ঠিক । মার্শস্যান লিখিক্াছেন $-- 
+05 50098980297 920919590 18-১০959০,,৮০ 9০022019119 & 17186075 

০1028 2156৮9৯0565 ৮5 8050181020০ 15300 লা 10010119109 10 3৮, 

1901. ৪৮ 609 96250010019 003999, 200 61025 20 1০998510950 9৪ 8159 

হি 0:995 ০৮6৮০ 15৪ 20. 6009 05965 950999690---01125660 227 6159 

789089199 15080589,7--0- 0১ হোগা 50716 1087ত 015০297/65 ০ 

02৮89, 2407577007:, চো 9িচো5 (2869), 7. 89-6০, 
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4585 81216০০93০5 8১৪ 8988 7200816 12) (1১৩ 8908819৩ 1090%7৮- 
1906 65081869066 13810699869 908178%মাহ]হ 175৮০ 606 135089)6৩ 
180888, 10107) 13 80650991190 01888 15১0. 109 10900 13980 8150 
৫960 62 32156050৫15], ১7169001692 (620 8085 :০৪০ 0: 859৮ 
1৫০ 10 60৩15080289 &00. 81 710159160 151860175 31 6109 80591. 
06200 01 139105%] (5০11. 60০ ৮০৪17১0058০: 0৮০ 5180 ০1180151১95 19 61558 
90৫ ০6 68৪৮ ০0৫ 192995693) &00. 2306৮91০০০৮: ০1107 [001 2091০ 
ক/10101) 9 %18০ ছওয্ে 08965] 01939 00028. [1595 1৮৮০ &৮116৭ 1০8 
£0,7008, 1 70108 ৪১০৩৮ 400 70070888 *1]] 0 2 16100130716) 00 
11206০০0105, 2009. ৮১০০6 600 191 1১83: 1970) 13089, 

15980158ট 67086 ৮9 ছাতা! 01 200 9100৪ 10513605 1১0 10050153690 €০ 
60৫ 71990. 1012016 81716০90105 &0৭. 300 91০0 1১0009986০9 (2 ৮0 
13050 88 1'0%8:09 101 &0911 26870006৮55 চ0108 150020270809080 ৮ 
ক, 085, 

রচনার নিদর্শন-স্বকপ “রাজ! প্রতাপাদিত্য চত্রিত্র হইতে কয়েক 
পংক্তি উদ্ধত কর! গেল :_- 

দৈবক্রমে দেখ এক দিবস মহারাজা গান কহিয়। দিংহাসনের উপর 
গাত্র মোচন কৃর্সিতেছিলেন। একটা চিল্ল পক্ষি তিরেতে বিদ্ধিত তইয়া 
শূন্ত হইতে মহাব্রাজার সম্মুখে পড়িল অকস্মাৎ ঠহাতে বাজ। প্রথমত 

তটস্থ হইয়া চমকিৎ ছিলেন পশ্চাৎ জানিলেন তিরে বিদ্ধিত চিল্ল পঙ্গি ! 
পোকেরদিগকে জিজ্ঞাস! কারলেন এ চিল্পকে কেটা তির মানিয়াছে। 
তাহারা তত্ত করিয়া কহিল মহারাকজ| কুমার বাহাছুর তির মারিযাছেন 
এ চিল্পকে। তাহাকে সেই স্কানে ভাকির। জিজ্ঞাসা করিলেন পুজর তুমি 
এ চিল্পকে তির মাৰিল! ঢম্বকার করিলে রাজা বসম্তরায়কেও এখানে 
ভাকাইয়া সে চিল্ল দেখাইলেন এবং কহিলেন তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র 
ইভ1 মারিযাছ্েন। শ্রবণ করিয়া রাজ। বসম্তরায় কুমার বাহাছুরের মুখ 

চুম্বন করিয়া পরমাদরে সন্মান করিলেন শাহাকে এবং ব্যাখ্যা করিয়। 
সত সপ শত শি ৩ শি পপ ও শা পপ পা সপশাস্পি শা পিপিপি 

+.:75989$085 01 68৪ 0০011689 ০৫ 7০৮ ছ1111670,--17216 1478, ০1. 

এব০, 559, 20, %68-64, 
১৬. 
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মহারাজার নিকট নিবেদন কর্বলেন মহারাজা কুমার বাহাছুর সর্ধক 

বিদ্ভাতেই নিপুণ ইহাঁব তুল্য গুণজ্ঞ বালক আমি দেখি নাই । এ আশ্চর্য 

ক্ষমতাপন্ন ইহার অনেক দৈবশক্কি দেবতা ইহাকে প্রসন্ন । এই২ মতে 

প্রশংসা করিতেছিলেন ।-- 

কিঞ্চিত পরে মহাবাজ। বালক আপন স্থানে বিদায় করিয়। ছিলে 

ভাতা বসম্তরায়কে যাতে কিয়! পূজাব অট্টালিকা নিভৃতি স্থানে গতি 

করিলেন এবং কহিলেন তাহাকে এই “হয আমাৰ বালক ইহাকে তৃনি 

কি জ্ঞান কর । তিনি প্রতুযত্তনল করিলেন মহাবাজা ইহাব লক্ষণ! 

পেক্ষণে বুঝা যায় এ আঁত উন্নত হবেক দৈব্য ভাগ্য ইহার অপি 

জানা যাম। এ একটা তি বড় মান্ষ হবেক। মভারাজা কহিলেন 

সে প্রমাণ হইতে পাবে । আমিও বুবিতে পারি তাহা ভাবিয়া ইহাকে 

ছোট জ্ঞান করিবা না। এ শ্বামাব বশে মহ অন্তর অবতাব ভইপ্রাছে 

হান কোঠীতে বলে 'এ পিভজ্োহী হবেক । চ্ভাত। আমাকে কি 

মারিবেন। মআামাব প্রায় আখের তইয়। আইল কিন্তু আমাব নাম ইহ 

হইতে লোপ হবেক তোমাব সংহ্কাবকর্তী এ হবেক- ইহার আর সন্দেহ 

করিও না অতএব আম বলি এখন সাখদান হও ইহাকে মাগিয়। ফেলিলে 

সকলের আপদ যাদ এ কথা অল্প জ্ঞান করিবা না এই মত কব নতুবা 

ইহার ক্রিয়াতে পশ্চাৎ যথেষ্ট নিরামোদ হইবে ।--( পু. ৫২-৫৪) 

ব্রাঙ্জা 'প্রতাপাদিতা ম্হারাজ। হইলেন । তাঙ্কার বাণী মহারাণী। 

বঙ্গভূমি অধিকাৰ সমস্তই তাহাবি কবতলে। এই মত বৈভবে কতক 

কাল গত তয়। বাজ! প্রতাপাদিত্য মনে বিচাৰ করেন আমি এক 

ছত্রী রাজ! হইব এ দেশের মধ্যে কিন্তু খু মহাশয় থাকিতে হইতে 

পারে না। ইহার মরণের পরে ইহার সস্তানেরদিগকে দূর করিয়। |দব। 

তবেই আমার একাধিপত্য হইল । এখন কিছু কাল ধৈধ্য অবলগ্বন 

কর্তব্য । এই' মতে এশ্বধ্য পর২ বৃদ্ধি হইন্তেছে। নিকটাবর্তি আর২ 
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পর্তীদার যে২ ছিল সমস্তকেই উৎ্খ্যাত কবি! দিয়। আপনিই সর্ধাধ্ক্ষ 
হইল । কোন ক্রমে আর হাস নাই পর পর ব্রদ্ধি।-_₹ 

বিষেচনা করিল আমাব ধনের কিছু অধিক আকিঞ্চন নাই । তাহ 
প্রচুর মতেই আছে। এখন আমি কেন সামস্তেব বাহুল্য না করিয়া এ 

একাদশ ভূয়ারদিগকে আপন কাপুর মধ্যে না আনি। এখন আমি 
ইঙ্ান্তে অপারক নাহি সর্ববক্ষম।_-( পু. ১০৯১০ ) 

ছুষ্পাপ্য গ্রস্থমালার তুতীষ নংখাক পুশ্তকবূপে 'রাজ। প্রতাপাদিত্া 

চরিত্র” পুনমুকত্রিত হইয়াছে | 

১৮০২ শ্রীগ্ান্দে “লিপি মালা” নামে বামরাম বস্থর আর একখানি 

পুস্তক প্রকাশিত হয । ইহাঁব ইংরেজী ও বাংল।! আখ্যাপত্র এইরূপ £--. 

14509001 ১19195 97 10156 91806156 01 ৬৮110610526 2 55555 91 

15666515911 01261:6701 531916015. 738 22277 1207) 7308700, 01216 91 017৩ 

চ১10015 218 0176 00911685 01001-৬/21119)1), 56251201905: 22060 

9৮ 1105 11552010 77555. 1804. 

লিপি মালা পুস্তক ।-_ রাম রাঁম বন্দর রচিত।-- প্রীরামপুরে ছাপা 
হইল ।-- ১৮০২ ।-_ 

এই পুস্তকের নিষ্বোন্ধত অ.শ হইতৈ রচনার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্বর 

আভাপ পাওয়া যাইবে,-- 

এ হেন্পুশ্থান মধ্যস্থল বর্গ দেশ কাধ্য কমে এ সময় অস্ঠোন্ত দেশীয় 

ও উপত্বীপীয্ব ও পর্ধতস্থ ব্রিবিধ লোক উত্তম মধ্যম অধম অনেক লোকের 

সমাগম হইয়াছে এবং অনেক অনেকের অবস্থিতি ও এই স্কানে এখন এ 

স্থলের অধিপতি ইংলন্তীয় মহাশয়ের তাভার1 এ দেশীয় চলন ভাষ! 

অবগত নহিলে বাজ ক্রিয়া ক্ষম হইতে পারেণ না ইচ্ভাতে তাহারদিগের 

কিন এখানকার চলন ভাষা! ও লেখা গড়ার ধার! অভ্যাস করিয়া 

সর্ব্ববিধ কাধ্য ক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে এ ভ্ভূমীয় বাবদীয় লেখ! 
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পড়ার প্রকরণ ছুই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়। লিপি মালা নাম পুস্তক বচণ। 

কর! গেল । প্রথম ধারা দুই তিন অধ্যায় তাহার প্রথমতে। বাজাগণ 

অন্য রাজারদিগকে লেখেন তাহার প্রত্যুত্তর পূর্ধক বিশ্তীয় বাজাগণ 

আপন সচিব লোককে অন্থুজ্ঞা ও বিপি ব্যবস্থাত্রম গান। ইতি প্রথম 

ধারা । দ্বিতীব ধার সামান্য লেখা খাড়া । সমান সমানীকে গক লঘকে, 

এবং লঘ্ শুরুকে প্রর্ত কশ্মকরকে এবং অঙ্কমাল! এই মতে পুস্তক লেগ! 

যাইতেছে । (পূ. ৩-৪) 

'বাজ। প্রভাপাদিত্য চাধত্র' পুস্তকে কফংসী শন্দেপ বাহুলা মাছে, 

কিন্তু লিপি মালা” সন্বদ্ধে সে-কথা বলা চলে না। রচনার নিদশনঙ্গকপ 

লিপি মালা; হইতে কয়েক ছঙ্জ উদ্ধৃত করিতেছি £-- 

--গ্র্ট মতে প্রেমাশক্ত সঙা ও মাতাকে প্রণাম কৰিয়। মান 

সমস্ত ভগিনী ও অমাত্যগণকে সম্ভাষ করি] ষক্ঞ স্থানে পিভাঙ্ধ নিকটে 

বাইয়া প্রণাম কপিলে দক্ষ তাহাকে দেখিবা মাত্রেই হরকোপে কোপিত 

হউয়। শিব নিন্দায় 'প্রবর্ত হইল। কহিল কণ্ঠে তুমি কিমর্থে এখানে 

আসিয়াছি তোমাৰ স্বাশী ভূতের পতি শ্মশান মসানে তাহার অবস্থিত্তি ' 

ভাঁড় মাল! গলায় সাপ লইয়া তাহার খেলা বাদ্িয়ার বেশ তোমার 

কপাল মন্দ অতএব এমত ঘটন1 তোমাকে হইয়াছে আমি তাহাকে 

নিমন্ত্রণ করিলাম না।' এ দেবসভা আমি ব্রম্মাপ পুক্র বাদিয়ার নিমন্বণ 

দেবসভায় হইতে পারে না। সতী কহিলেন পিতা এম্ত কুহৎস! 

মহাদেবের প্রতি কহ কেন মহাদেব দেবদেব ব্রচ্ম। বিষ ইত্যাদি যাহার 

পদ যুগে শরণাগত যে ভর মহাবীর ত্রিপুরাজ্জরকে সংহার করিলেন বে 

হর কালকুট পান করিয়া সষ্টি রক্ষা করিলেন তাহাকে কুৎসা বাক্য 
তোমা ব্যন্তিরেক কেহ কহে না তুমি এ অনুচিত ক্রিয়া কেন কর। 

নন্দি হিল দক্ষ নিন্দার প্রতি ফল পাইব। যে মুখে শিব নিন্দ। করিল! 

তাছ। তোমার নাশ হইব] ছাগল বদন হইবেক এই সকল বাক্যে দক্ষ 



ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিভী ৩৭ 

পুনর্বাব শিব নিন্দা করিতে প্রবর্ত হইলে সতী মহা ক্রোধে উদ্ধান করিয়। 
কহিতেছেন পিতা সকলের উপযুক্ত গুক নিশা শ্রবণে লোক নিমন্দকের 
শিন ছেদন করিবেক নতুবা নিজ প্রাণ ত্যাগ করিবেক কিন্বা সে স্বাদ 
ত্যাগ করিবেক আমি আপন প্রাণ ত্যাগ কধিব তোমার আঙ্মাজা তম 

আর বধাখিব না! এই কহিকা বসন আটিয়। পরিয়া যাইয়। মধ্যস্থানে বসিয়া 

শিব বপ ধ্যানে 'প্রাণ যাগ করিলেন 1--( প্র, ১১১-১৩) 

পূর্বকালে বিষণ উপ!নক নৈষ্ব পুথিবীতে অতি অল্প ছিল .হবিতক্কি 

ব্যতিরেক জীবে মুক্তাভাব এতদর্থে আন্পনে কুষ [সব শন চারি হইল 

নবদ্বীপ পুবিমব্যে শীজগনাবমিশ ব্বাঙ্ধণেব, বসে সচি ত্রাঞ্ষণির উদরে 

অবত।ব হইলেন তাহার নাম খুইলেন গৌবাগচন্দ্র । পরে এই 

মতে বালাহিত্ডায় অন্ন কাল বাপন কৰিয়া নবন্ধীপের প্রধান ভট্টাচার্য 

জবাম্দেন সার্ববজেৌমের চাতস্পাটিতে পঠন যেমত আর১ পড়য়ারা ও 

পঠেন উনি সই মণ পাঠ করেন বটে । কিন্তু ভট।চার্ধা যাহা একবার 

অপ্যান কবান ্তা51 তৎক্ষণাত অভ্যাস হন্গু এ মত উৎপন্ন মেধ। এবং 

বাতা পাঠেব মপো আইছে নাই তাভাও শুনিসু! অবগত এমত আত্তিধর 

হার 'বপবান এবং কমলাঙ্গ বাকা "মত শতল্য ইভাতে সার্বভৌম 

বিশ্ময়াপন্প হইয়! বিবেচনা করিলেন এ বালক ক্দাঢ সামান্ত নহে ইহার 

তদস্ত আর কিছু থাকিবেক তাহার সন্দেহ নাই । এই চিজ্তাতে 

ভটাচাধ্য সদ পর্ধদ1 চৈত্তন্েব 'প্রতি টগ্ব থাকেন ইভার পরিক্ষার নিমিত্ত 

ভষ্টাচাধ্য সমস্ত পড়ারদের আজ্ঞা করিলেন চোমরা এক জন প্রতি 

দিবস প্রাতে আমাব প্রাতঃানেত্। সময় ধুতি বস্ত্র এবং পুষ্পের শাঙ্গি 

ঘাটে লইয়া যাইও এই নিম থাকিল | তদ্নন্তবে পড়যারা প্রতি দিবস 

সেই নিয়ম মত এক জ্বন বন্প ও পুষ্প ঘাটে লইয়া বান এই মত বাহি 

টচণ্তন্ের পালার দিন তিনিও সেই মত করিলেন ভষ্টাচাধ্য গৌবাঙ্গগমন 
জানিয়া কটি পধ্যস্ত জলে দাখাইয়! বন্দরে কারণ চৈন্তেরদিগে হস্ত 



বামরাম বন্থ 

বিস্তার করিলে তিনি জলে তিন চারি পারাপণ করিলেন তাহার 

পর্দবিক্ষেপেব স্থলে এক২ পঞ্স প্রস্ফোটিত প্রতি পদের তলে হইল ইহা 

দেখিয়। ভট্টাচার্য চমতকৃত হইলেন কিন্তু তখন কিছুই বলিলেন না পরে 

সমায়াস্তরে ভট্টাচার্য; কহিলেন গৌরাঙ্গ গুন আমার নিবেদন এত দিবস 

পধ্যস্ত তুমি আমার পড়,য়া ছিল৷ বটে আজি অবধি আর আবশ্যক নাই 

পাঠ করিতে আমাব স্থানে যাহা হউক আমার সমস্ত পুথি প্রস্তুত আছে 

বদি আবশ্যক হয় তাঠ। সমস্ত দৃষ্টি কর ইহাতেই সমস্ত অভ্যাস হইবেক 

তুমি কেট তাহ! আমার শ্রগোচর হইল তুমি সামান্ত মনুষ্য নহ তাহ। 

আমার বস্ত্র প্রদানের সময় প্রকাশ হইয়াছে । ইহা শুনিয়া গৌরাঙ্গ 

কুন্টিত হইয়। কঠিতেছেন মহাশয় আমি আপনকার পড়য়া যাহা! আজ্ছা 

কবিলেন তাতাই আমার কণ্তবা অতএব সেই দিবস হইতে চৈতন্য 

ভট্টাচার্যেব সমস্ত পুস্তক আপনি২ আবৃত করিতে অল্প কালেই মতা 

মহোপাধ্যায় হইলেন দেশেতে প্রকাশ হইল যে গৌবাঙ্গ সামান্ 

মনুষ্য নহেন প্রিনি কোন অবতার হবেন তাহার সন্দেহ নাই এই বপে 

কতক কাল গত হয় ইতি মধ্যে ঞ্েহার বিবাহ ক্রমে২ একের বিষোগে 

অগ্থা তইল বঘুঃক্রম ও পচিশ বৎসর হইল তাবত শ্রন্দর রূপ প্রকাশ হয় 

নাই ইতি নধ্যে কেশব ভারতী নামে এক জন দণ্ডী পশ্চিম হইতে 

'আসিয়া চৈতন্তকে গোখুতে ডাকিয়া কহিলেন কহ তুমি নিশ্চিন্ত আছ্ত 

তোমার বুঝি ফিছু মনে নাই যে কারণ তোমার আগমন বুঝি তাহ! 

বিশ্থৃতি হইরাছ এমত কথনের পরে তিনি কহিলেন আমি প্রকাশ 

হণ্ডনের অসঙ্গতিতে নিরর্ভ আছি এবং আপনকার আপেক্ষিক পরে ছুই 

জন নবদ্বীপ হইতে প্রস্থান করিয়া শাস্তিপুর যাইয়া আর দুই জন অর্দৈত 

আর নিত্যানন্দ তনজন সন্তাস গ্রহণ কবিলেন। (পৃ. ১২৪-২৯) 



মৃত্য 
জীবনের অবশিষ্ট কাল রামরাম বস্থ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিত 

হিসাবেই কাটা ইয়াছিলেন। কেহ কেহ কেবীর “অপ্রকাশিত কাগজ- 

পত্রের” উপর নির্ভর করিয়! লিখিয়! গিয়াছেন যে, কলেজের কর্তৃপক্ষের 

সহিত মতান্তর হওয়ায় রামরাম বন্থু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পদ 

ত্যাগ করেন । কিন্ত ইহ! যে ঠিক নহে এবং কেরী যে এরূপ কোন 

উক্তি করিতে পাবেন না, তাহা কেরীর নিজেরই নিষ্বোদ্ধত চিঠি হইতে 

স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, 
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ইহ1 হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে, ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্ের এই 

আগস্ট, অর্থাৎ মৃত্যুর দিন পধ্ান্ত, রামরাম বন্ধু ফোর্ট উইলিগ্নম কলেজের 

বাংলা-বিভাগের এক জন পণ্ডিতরূপে নিষুক্ত ছিলেন ও তাহার মৃত্যুর 

পরদিন হইতে তাহার পুত্র নরোত্রম বন্্র এ পদে নিধুক্ত হন। 



রামরাম বনু ও রামমোহন রায় 
রাধরাম বন্ত ও রামমোহন রায়ের নাম একত্র যুক্ত হইয়া কতক গুলি 

কথা চলিয়া আসিয়াছে । ইহাদের একটি এই যে, ঝাঁমরাম বস্তু 

রামমোহনের দ্বার] বাজ প্রতাপাদিত্য চরিক্রের পাঞ্ডুলিপি সংশোধিত 

করাইয়া লইয়াছিলেন । এই উল্ত্রি প্রথমে নিখিলনাগ বাঁষ মহাশয 

করেন ও গ্ুমাণ-হিসাবে “শ্রীরামপুর মিশনে বক্ষিত কেপীর অপ্রকাশিত 

কাগজপত্রের” উল্লেখ করেন । পরবতী কোন কোন লেখক নিজেদেব 

গ্রন্থে নির্দিবচারে উহার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন! আর একটি ধারণাও 

চলিয়। আসিতেছে যে, রামমোহন বারই নাকি বামপাঁম বন্থুকে খ্রীষ্টবশ্মে 

দীক্ষিত হইতে দেন নাই । এই দুইটি বিঘবেরই একটু আলোচনা 

প্রবোজন। 

প্রীবামপুর মিশনে বন্থমানে কেবীর অপ্রকাশিত কাগজপন কিছু 

নাই । কোন দিন ছিল কি নাঁ, সে-বিষয়েও সন্দেহে আছে। এই 

তথাকথিত কাগজ্গপত্রের বলে যে উত্তি কণা হইয়াছে, তাহাব একটি যে 

নির্ভরযোগ্য নয়, তাহ আমখা ইতিপূর্বেক দেখিষাছি। স্ৃতরাৎ এই 

কাগজপত্র সম্বন্ধে ভাল করিঘ। অনুসন্ধান না-হওয়া পধ্যন্ত অন্য প্রমাণের 

সাহাষ্যেই প্রশ্নগুলির মীমাংসা করা উচিত। 

প্রথমেই আমরা দেখি, রামরাম বস্থ ১৭৮৭ শ্রীষ্টান্দের মাচ মাসে 

জন্ টমাসের বাংলা মুন্শী নিযুক্ত হন। খন যে বাংলা ও ফার্সীতে 
রামরাম বস্থুর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল এবং কাজ চালাইবার মত ইংরেজীর 

জানও ছিল, তাহার প্রমাণ ইতিপূর্বে দেওয়া হইয়াছে । “বাজ 
প্রতাপাদিত্য চরিত্র” প্রকাশিত হইবার পূর্বে বামবাম বস্থর আরও 

ছইখানি পুস্তিকা শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাদের 

ভারিখ যথাক্রমে ইৎ ১৮০০ ও ১৮০১ । তাহা ছাড়া তিনি কেবীর, 



রামরাম বহ্থ ও রামমোহন বায় ৪১ 

বাইবেলের বঙ্গানুবাদ মাড্জিত কবিয়া দিয়াছিলেন । এই সকল কারণে - 

মনে হ্য়, ১৮০১ শ্রীষ্টান্দে রাজা প্রতাপাদিত্য চরিভ্ঞ” প্রকাশের সময়ে 

তাহার অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিবার আবশ্তাক ছিল না। পক্ষান্তরে 

রামমোহন ১৮১৫ গ্রীষ্ঠাবের পূর্বের কোন বাংলা পুস্তক প্রকাশিত 

করিয়াছেন ব। লিশিরাছেন বপিষ। নিশ্রতা নাই । বশ তাহার মৃত্যুর 

পর তাহার আত্মজীবনী বলিমা ঘষে সংপ্ষিপ্ণ এচনাটি বিলাতে প্রকাশিত 

হয়, তাহাতে ষোল বৎসর বয়সে পৌত্তলিকতাব বিপদে একটি পুস্তক 

এ০নার উল্লেখ আছে। [কন্ত এই আগ্মজীবনী তাহার নিজের সচিত 

কি ন?, সে-বিষধে গেষ্ট সন্দেহে অবকাশ আছে । সভপাং উহ্যাপ উপর 

নিব করির। আামমোহনেৰ বাল্যপউনা সঙ্গদ্দে কোন উক্তি করা সঙ্গত 

হইবে না। ভাভা গাজা এই পুস্তক বালান পচিত, এরূপ কোন প্রমাণ 

নাই । বামমোহন সন্দঙ্গে অধিকতর শিহরযোগায নে-সকল সমসামন্রিক 

প্রমাণ আছে, তাহা হইতে ১৮১৫ খ্রীষ্টান্দের পর্ষে তিনি কোন বালা 

পুস্তক প্রণয়ন কবেন নাই, তাহা প্রাথ নিশ্চিতই বল। চলে । এ-পধ্যস্থ 

ডুত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে তিহ ফাখ উল্মুযাহিদীন্হই তাহার 

গ্রথম বুচন। বলিয়া মনে হয়। উহা মাবী ৪ ফাসী ভাষায় রচিত ৪ 

১৮০৩- ২ শ্বীষ্টাব্দে মুশিদাঝাদ হইতে প্রকাশিত হর । পামবাম বস্থর প্রায় 

সকল শচনাই ইহার পূর্বেব প্রকাশিত | ন্ৃতিরাং তিশি বাংলা গ্গ 

লিখিতে রামমোহন-ব্ুচিত পৌন্তলিকতার বিরুদ্ধে কোন পুস্তক ছারা 
অন্থপ্রাণশিত হইযাছিলেন বা বামমোহন দ্বারা রাজ] 'প্রতাপাপিত্য 
চরিত্র” সংখোধন করাইয়া লওয়া আবশ্বাক জ্ঞান করিয়াছিলেন, এক্প 

মলে করিবার কোন হেতু দেখি ন।। 

নামরান বনস্থ যে বামমোহনের বছপুর্বে বাংলা রচনা আর্ত 

করিয়াছিলেন, তাহার একটি উদ্বাহরণ--১৭৮৮ খ্রীষ্ঠাবে যীন্তত্ীষ্ট সগ্থদ্ধে 



৪২ রামরাম বন্ধ 

প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত তাহার কবিতা ( ইতিপূর্বে উদ্ধৃত )। তখন 

বামমোহন নিতান্ত বালক | নামরাম বন্থ রামমোহন অপেক্ষা বয়সে 

১৬-১৭ বত্সরের বড় ভিলেন । 

এইবাব বামরাম বস্থুর খ্রীষ্টধর্ম-অবলম্বনের কথ। বরা যাক । টমাস 

ও কেরীর অধীনে রামবাম বস্তু জীবনের শেষ কয় বসব চাঁকুবি 

কবিয়াছিলেন এবং খ্রীষ্টধন্ধে প্রতি এব্প বিশ্বাস দ্েখাইয়াছিলেন সে, 

টমাস ও কেরীব ধাবণা হইয়াছিল, রাম্রাম বন্তু শেষ পধ্যস্ত খ্রীষ্টিয়ান' 

হইবেন। কিন্ত এ-বিষয়ে তাহার! ভ্রান্ত হইয়াছিশেন বলিতে হইবে । 

বধামরাম বন মিশনবীদের প্রচাবকাষ্যে সহায়তা করিয়াছেন--কেরীর 

অন্ছরোধে খ্রীষ্টতত্ব বিষয়ে ও হিন্দুদের পৌন্তলিকতার বিরুদ্ধে পুস্তিকাঁও 

লিখিয়৷ দিয়াছেন; কিন্ত তিনি পরিবার-পরিজন ও স্বধন্মে জলাপ্রলি 

দিয়। খ্রীষ্টধন্ম বরণ করিতে কখনই সাহসী হন নাই । এই মন্দে একটি 

উক্তি ইতিপূর্যেই অন্যত্র দ্েওয। হইয়াছে । এখানে আর একটি উক্তি 

উদ্ধত করিতেছি । ইহা জন্ মার্শম্যানের । তিনি লিখিতেছেন,_ 
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এই কথাটাই টমাসের জীবনীতে আরও স্পষ্ট করিয়া বলা 

হইয়াছে 1-- 
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দেখ। যাইতেছে, পামবাম বস্থ থরীষ্ছধন্ম গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান সন্ঙ্জে 

নিজেল বিশ্বাস অপেক্ষা আথিক ও সাংশারিক স্বার্ধের হারা অনেক 

বেশী চালিত" হইয়াছেন এবং প্রকুততপ্রশ্তাবে খীপ্িয়ান হইবাব সঙ্গল্প ন। 

থাকিলেও বরাবরই মিশনরীদের মনে এই আাশ। জাগাইস। বাখিয়াছেন। 

এই ব্যাপার ইং ১৭৮৭ হইতে আরন্ত করিয়া ১৮১৩ পধ্যস্থ চলিঘাছে। 

ইহার মধ্যে রামমোহনের প্রভাব কষ্না কবিবার হেতু মাজ্জ নাই । 

তবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেন্জে চ।কুবী করার সময়ে রামবাম বস্বন 

সহিত রামমোহনের পরিচয় ছিল, এপ মনে কৰি! একেবারে অপঙ্গত 

হইবে না। বামমোহনের নিজের ও তাহার বন্ধু অন্ টিগবীর উক্তি 

হইতে আমরা জানিতে পারি যে, “কার্ট উইলিয়ম কলেঙ্গের সহিত, 
পপ পপ পদ শি শপ ৩ পিপিপি পেত স্পসপল | জপ 

বশত পা পপ ক পা শা পি পীর পিক শিস শি টিপ পি শি ০৮ ৯ পপ পাপী পীপা সপ 

* 8167চ0575 ০1 176 455. :০7% 775975585 (1871)5 0. 55. 
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রামমোৌহনের বিশেষ সংন্ব ছিল। অন্য প্রমাণ হইতে আরও জানা 

যায় যে, রামমোহন ইং ১৮০১ হইতে ১৮০৩ পধ্যস্ত বেশীর ভাগ সময় 

কলিকাতায় কাটাইয়াছিলেন। এই সময়ে, অর্থাৎ ১৮০১ শ্ত্রীগ্তান্দের মে 

মাস হইতে, রামরাম বন্থু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের এক 

জন পণ্ডিত ছিলেন । স্থৃতরাং তাহার সহিত রামমোহনের পরিচষ হওয়। 
খুবই স্বাভাবিক । 

মোটের উপব মনে হয়, বামরাম বস্থ ও রামমোহনেব কাধ্যকলাপের 

মধ্যে অনেকটা! সাদৃশ্য থাকায় পরবর্তী যুগে ছুই জনকে লইয়া একটা 
গণ্ডগোল উপস্থিত হয় ও উহার ফলে রাম্রামের উপর বামমোহনের 

প্রভাব আরোপিত হয় । নহিলে হিন্দু পৌত্বলিকতার বিরুদ্ধে অন্দোলন 
সম্বন্ধে রামবাম বন্থু যে রামমোহনের অগ্রণী ছিলেন, সে-বিষয়ে কোন 

সন্দেহ নাই । এই অন্দোলনে তিনি প্রধানতঃ মিশনরীদের কথারই 
গ্রতিধ্বনি করিলেও হিন্দু একেশ্বপবার্দের সন্ধান একেবারে পান নাই 

তাহা বলা! চলে না। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাহার রচিত "লিপি 

মালা' পুস্তকের ভূমিকায় আমরা পাই,_ 

স্ষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্তা জ্ঞানদ সিদ্ধি দাত! পরম তরঙ্গের উদ্দিশ্রে 

নত হইয়। প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করা যাইতেছে । 

রামমোহনের প্রতিভা এবং পাণ্ডিত্য রামরাম বস্থর না থাকিলেও 

তিনি যে বামমোহনের পূর্বেই পৌতুলিকতা হইতে ব্রদ্ষোপাসনার দিকে 

ফিরিয়াছিলেন, তাহা এই ছজ্রটি স্পষ্ট প্রমাণ করে । 



সাহিতা-সাধক-চরিত্মালাঁ_ রী 
ক পাপী ভাস পর তি ছি শী পি পি শাসিত 

শঙ্গাকিশোর ভট্রাচার্ধ্য 





শ্রীরজেন্্রনাথ বন্যোগাধ্যায় 

ধা ৬ রঃ নি শি 

রর রঃ ০ ্ র্ 

॥ 
৮৯ 

হঙ্গীয়-পাহিত্য-পরিষত 
২৪৩১, আপার সারকুলার রোড 

কলিকাত! 



শ্ীয়ামকষল সিংহ 

বঙ্গীয-সাহিতা-পরিহৎ 

প্রথম সংক্করণ--- কান্ধন ১৩৪৭ 

দ্বিতীয় সংক্ষরণ-_-আদ্বিন ১৩৪৯ 

সুলা আট আন? 

মুস্াকর--প্রীসৌরীক্রনাথ দাস 

শনিষঞ্ম প্রেম, ২৫1২ মোহনবাগান বে কলিকাত। 

২২-০০১৩1১৭1১৯৪২ 



জকাল সমাজে সংবাদপত্র নিত্যবাবহার্যা জিনিস হইয়। 
দাড়াইয়াছে, সংবাদপত্র মুদ্রণ ও বিতরণের বিধিব্যবস্থাও একটা 

বিরাট ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে । অথচ সংবাদপত্রের ইতিহাস খুব 

প্রাচীন শয় | 

অঈ্গাদশ এতাব্বীর শেষ ভাগে বাংল। দেশে সর্বপ্রথম মুগ্রাযন্ত্র স্থাপিত 

তয়। তাহার কলে জবান ও শিক্ষার ক্ষেতে যে নবজাগরণ সুরু হয়, 

সংবাদপত্র প্রকাশ উহার একটি দিক্ | বাংলা দেশের--তথ। ভার'তধর্ষের 

প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র ইংরেজী । উহা ১৭৮০ স্রীষ্টাব্দের ২৯এ জান্তয়ারি 

তারিগে হিকি (87005 ) সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহার প্রায় 
চল্লিশ বৎসর পরে--১৮১৮ শ্রীষ্টাব্দে বাঙালী কতক বাংলা ভাষায় প্রথম 

বাংল। সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় । যিনি এই সংবাদপত্র প্রকাশ করেন, 

তাহার নাম গঙ্গাকিশোষ ভট্টাচাষ্য ; তিনিই প্রথম বাঙালী নাংবাদিকের 

গৌববময় পদের অধিকাণী । । 

প্রারামপুর মিশনের ছাপাখানার কগ্গোজিটর 
গঙ্গাকিশোরের বাড়ী ছিল আ্রীরামপুরের নিকটবর্তী বহর] গ্রামে । 

ব্যাপটিস্ট মিশনরীর1 প্রচারকাধ্যেণ শ্লবিধার জন্য শ্রীরামপুবে বাংলা 

ছাপাখান। প্রতিষ্ঠিত করিলে গঙ্গাকিশোর কম্পোজিটর-বূপে শ্রীরামপুর 

মিশনের ছাপাখানায় প্রবেশ করেন। এইখানে তিনি ছাপাখানান্ধ কাজ 

বিশেষভাবে শিখিবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন। শ্রীরামপুরে কিছু দিন 

চাকরি করিবার পর--উলবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে-_ন্বাধীনভাবে 

জীবিক1 অঞ্জন করিবার ইচ্ছায় উদ্ছোগী পুরুষ গঙ্গাকিশোর কলিকাতায় 

আসেন। 



ক্ুলিকাতায় পুন্তক-বিক্য়ের ব্যবস। 
কলিকাতায় আপিয়া গঙ্জাকিশোর পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবসায়ে 

হাত দ্িলেন। এদিকে তখনও কোন বাঙালীর নজৰ পড়ে নাই। 

আব।মপুরের "সমাচার দর্পণ" পত্র গঙ্গাকিশোর সঙ্গন্ধে লিখিমা ছিলেন ২ 

এতদ্দেশীব লৌকের মধ্যে বিক্রয়ার্থে বাঙ্গাল! পুত্তক মুদ্রিততকবণের 

প্রথমোগ্তোগ কেবল ১৬ বৎসরাবধি হইতেছে ইত! দেখিয়া আমারদের 

আশ্ধ্য বোধ হয় বে এত অল্প কালের মধ্যে এতদ্দেশীয় লোকেরদেব 

ছাপার কন্ধেব এমত উন্নতি হইরাছে। প্রথম থে পুস্তক মুদ্রিত হয় 

তাহার নাম অননদামঙ্গল শারামপুরের ছ্াপাখানাব এক জন কম্মকারক 

শ্রীযৃত গঙ্গাকিশোর ভষ্টাচাথা তাহা বিএয়াথে প্রকাশ কখেন। (৩৯ 

জানুয়ারি ১৮৩৭ ) 

গঙ্গাকিশোর প্রথমে (ইৎ ১৮১৬) ফেধিন এগু কোম্পানীর 

ছাপাখানায় বাংল। বই ছাপিতে শ্রক্ক করিলেন তন্মধো ভারতচন্ত্রের 

“অন্লদামল” উল্লেখযোগ্য ; ইহাই বোধ হয়, ছাপার হদুফে প্রথম সচিত্র 

ংলা পুস্তক । স্বরচিত দুই-তিন খানি পুস্তক ছানা তিনি গঙ্গাভপ্রি- 

তরঙ্গিণী', “লক্ষ্ীচবিত্র'ত “বেতাল পঞ্চবিংশতি', ছচাণক্যন্সোক” এবং 
লল্লুলালের সহযোগে ঝামমোহন রায়ের কোন কোন পুস্তক প্রকাশ 

করিয়াছিলেন । গঙ্গাকিশোরের প্রকাশিত পুস্তকগুলির কাটতি ক্রমশঃ 

বাড়িতে লাগিল; তিনি কলিকাতায় একটি আপিস ও বইয়ের 

দোকান খুলিলেন। ক্রমে পুস্তকের ব্যবসায়ে তিনি বিলক্ষণ লাভবান্ 
৬০০০৫ আস জপ 

* কলিকা ডা-স্কুলবুক-দৌসাইটির তৃতীয় বাধিক (ইং ১৮১৯-২*) রিপোর্টের দ্বিতীর 

পরিশিষ্টে (পৃ. ৪০-৪৬ ) এ দেশের মুদ্রীঘস্ত্র হইডে প্রকাশিত পুত্তকাধলীর একটি দীর্ঘ 
ভালিকা আছে। ইহা হইতে পঙ্গাকিশোয়ের প্রকাশিত কতকগুলি পুস্তকের নাম 

পাওয়। বায়। 



কলিকাতায় দেশীয় মুদ্রাযস্ত্রের প্রতিষ্ঠা ৭ 

হইয়াছিলেন। তিনি বাংলা দেশের প্রধান প্রধান শহর ও পলীগ্রামে 

প্রতিনিধি বাখিবার বাবস্থ। ককিয়াছিলেন; ভাহারাই তাহার 

পুত্তকগুলিব বিক্রয় বাড়াইষ। দিয়াছিল। 

পেশীর লোকদের মধ্যে বাবুরাম নামে এক জন তিন্দুই সর্বপ্রথম 

হস্কৃত ও হিন্দী গ্রন্থ ভাপবার দন্য খিদিরপুরে একটি দেবনাগরী অক্ষরে 

সু্দাযঘ্ঘ আক্ষমাশিক ১৮০৬-৭ শ্রীষ্টান্দে* স্থাপন করেন । তাহার ছাপাখানা 
চা 

৮ পা সত 

+ ১৮০৭ ব্ী্টাজেও খিদিরপুবে বাবুরামের সংস্কৃত বস্্ে মুদ্রিত পুস্তকের সন্ধান পাওয়া 

যাইতেছে; ইহা কোলব্রকের আল্ঞাক্গ মুদ্রিত, বিছ্বাকর দিশ্রের সুচিসম্গিত 'অমরকোব'। 

'হেমচন্রকো।ব'ও এই বৎসর বাৰুর।ম কর্তৃক মুদিত ও প্রকাশিত হয়। 

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮*৮ তাটরথে ফোর্ট উহ্লির়ম কলেজে ৭ম বাধিক পরীক্ষ1 উপলক্ষে 

ভিজিটর-রপে লর্ড মিন্টো বে বরুতা করিগ1ছিপেন, তাহাতে বাবুরামের সংস্কৃত বর 

সম্বন্ধে এই অংশটি আছে :-_ 
£ 071650605৪8 1089 00091) 98800181100 05 16271050 1$584008। [011018)5৫ 

১১০৭) 90327101965 10008 0£11100105০0, 86186 65195 9? 81801081785? 692 

6189 1978706108 0£ 17১০০)৪ 10 6109 90:051011615060%89. 11278177298 1088 1১671 

97009015690 ৮ ঠ56 0০11980 ৮০ 8200611509 270:501990. ০1 6007 1598683058016 

1019810250195, 200. & 00129011%6100 0£ 625০ 90.0810616 20198 0£ 028012%৮ 

59 956 ০1 613959 ছ০০9 45 0020018667, 200 তা 606: 5800100 10100 13 

ই ০0108609216 107 9181015053। জা] (9700. % 25019 ০9911906100 91 30008116 

19৮8191085, 16 20095 59 0001990) %:%6 8150 1065০9098190 01 609 ৪৮৮ ০£ 

00156558 505908 06 95530908) 71010 188 ৮9 6208 16807 105 929 
80853650001 5 501080076 10558, ]] 0:00969 699 03009300. ০1 170%19৫89 

9200208 6018 20020568008 &00 9৪1 21)016750 76010 £ ****., স্পপ্[ড০96000 £ 

44%7065 ০1 €7৩ 0০87894 ০1707 77%77507%) 00. 165. 



৮ গঙ্গাকিশোর ভট্টাটাধ্য 

ধস্কৃত যন্ত্র নামে পরিচিত ছিল। বাবুবাম এক জন সারম্বত ব্রাক্গণ, 

নিবাস মিজ্জাপুরের ভ্রিলে।চন ঘাটে 1* এই ছাপাখানা মুদ্রাকর ছিল 

মদন পাল নামে এক জন সদেগাপ । 

১৮১৪-১৫ খ্রীষ্ান্দে ফোট উইলিয়ম কলেজেব ব্রজভাবার মুন্শী 

লল্ললাল কবি নামে এক জন গুজরাটী ব্রাহ্মণ বাবুরামের সংস্কত যঞ্ধের 

স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে | লল্ল্রলালের 
আমলেও ছাপাখানা সংস্কৃত য্গ নামে পরিচিত ডিল, এবং পূর্বোক্ত মদন 

পালই তাহাপ হুদ্াকর ছিলেন ।% সংস্কৃত বা হিন্দী পুস্তক ছাড়। বাংলা 

পুস্তক মুদ্রণের বাবস্থাও লঙ্গ্লূলাল করিয়াছিলেন। তাহার সংস্কৃত বন্ধ 

পটলডাঙ্গায় অবস্থিত ছিল । এই মুজাযন্ত্রে পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের 

প্রথম গ্রপ্ধ 'জ্যাতিষসংগহদার" ১৮১৭ ত্রীঙ্গাবের জানুয়ারি মাসে মুধিত 

তয় । 

৬,০০০ পপ পপ পা শা আপ টা জপ পপ ৯ পা ভা পপ শও-৯- পপ ও জন্য পপ পপ পস্প পাপী ০৮৮ শীত পিিশ 

* ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত লল্লুলাল কবি-সন্কলিত- 'সভাবিলাস' নামক হিন্দী 

পুস্তকের শেষে বাবুরামের এই পরিচগ্প পাওয়। যায়। 

1 ১৮১৪ খ্রীষ্ঠাঝের জুন মাসে 'কিরাতান্ঞুলীয়' ছাড়! বাবুরামের সংস্কত বন্ধে 

তৎপরবর্তী কালে মুদ্রিত অপর কোন পুন্তকে সন্ধান পাওয়া যায নীই। লল্লুলাল 

কবির সংস্কৃত যন্ত্রে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে (সংবৎ ১৮৭২ ) তুলসীদাসের 'বিনয়পজ্রিকা” নাগরী 

অক্ষরে মুদ্রিত হয়; এই চাপাখানার তৎপুবের মুকিত আর কোন পুস্তকের সন্ধান এখনও 

পাই নাই। 

£ ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে লল্লূলাল ফোর্ট উইলিয়ম কূলজে মাসিক ৫** টাক। বেতনে 

ব্রজঙাবার যুন্শী নিষুক্ত হন। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, ১৮২ শ্রীষ্টান্দে চাকুরি হইতে 

বিদায় লইয়া আগ্রা ফিরিবার সময় তিনি সুজাধন্ত্রটি সঙ্গে লইয়। গিয়াছিলেন | গুলয়াটী 

হইলেও তিনি ও তাহার হ্বজনবর্গ আগ্রা-গোকুলপুরায় হা ভাবে বসবাস করিতেন । 

১৮২৫ প্রীষ্টা্ধ লল্লূলালের মৃত্যু হয়। 



বাঙালী-প্রবপ্তিত গ্রথম বাংল লংবাদপঞ্ের প্রচার ৭ 

তখন বাংলা বই ছাপিতে হইলে শ্রধানতঃ ফেরিস এগড কোম্পানীর 

যন্থালয়, লালবাজারে হিন্দৃস্থানী প্রেল, লল্ল্লালের সংস্কৃত বস্ক, বাঙ্গালি 

প্রেস বা বাঙ্গালা যন্ব, অথবা শ্রীরামপুর-মিশন-যন্তালছ্ষের শরণাপন্ন হইতে 

হইত। তখন পধ্যন্ত ফোন বাঙালীই মুদ্রাযন্ত্-প্রতিঙ্গায় শগ্রসর হন 

শাই। গঙ্গাকিশোর বইয়েনু ব্যবসা কবিষ্ক। লাভবান হইঘ্াছিলেন। 

তিনি ভরসা করিয়। একটি বা*ল! মুদ্রাধন্ব স্থাপনে অগ্রপর হইলেন । 
তাহার মুজাষপ্বটি ১৮১৮ শ্রীষ্থান্দে স্কাপিত হয় । উহার শাম- বাঙ্গাল 

গেজেটি প্রেস ব! আপিল । এই নাম ভাহার ছাপাখান। হইতে প্রকাশিত 

একাধিক গ্রন্থে পাওয়া যায় 1% 

বাঙালী-প্রবতিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের প্রচার 

মুদ্রাধস্ধ স্কাপনের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাকিনোরের দৃষ্টি পড়িল সংবাদপত্র" 

প্রকাশের উপর । "তখন পথান্ত খাস কলিকাত! হইত কোন বাংলা 

সামম্িক-পত্র বাহির হয় নাই । বাডালীর একখানি বাংপ। সংবাদপত্জ 

হইলে অনেক পাঠক জিতে পারে । এই অভাব পূরণ হয় “বাঙাল 

গেজেটি”র ছারা । কিন্ত এই পত্রিক।-প্রকাশ একক গঙ্গাকিশোরেরই 

কুতিত নয়, এই ব্যাপারে গঙ্গাকিশোবের সহিত হরচন্র পায় নামে গার 

এক জন সংশ্লিষ্ট ছিলেন । 

বাঙ্গাল গেজেটি' বাংলা ভাষার আদি সংবাদপত্র কি না, ইহ] লয় 

অনেক দিন হইতে আলোচনা চলিতেছে । এক পক্ষের মতে ভ্রীরা মপ্পুবের 

* দৃষ্টান্তশ্বরপ ১২২৬ সালে (ইং ১৮১৯) শখাশ্লালগেজেচি আফিশে ছাপ” 

আত্মীয় সভা-নির্ববাহৃক বৈকুনাথ বন্য্যোপাধ্যায়-কৃত তগবাগাতার পন্ভানুষাদের উল্লেখ 

কর! ধাইতে পারে। 



১০ গঙ্গাকিশোর ভটাচাধ্য 

“সমাচার দর্পণই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র । অপর পক্ষ বলেন, এই 
সম্মান গঙ্গাকিশোর ভট্রাচাব্যের “বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রাপ্য । এখন 

বিবেচ্য, কোন্থানি আগে প্রকাশিত হয় । 
১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গ্রপ্ত তীহ্বার্প “সংবাদ প্রভাকে 

সংবাদপত্রের ইতিবুত্ত প্রকাশ করেন; তাহাতে তিনি লেখেন ষে, 

শ্রীরামপুর মিশন কর্তক ১৮১৮ খ্রীষ্াব্জে প্রবন্তিত “সমাচার দর্পণ' প্রথম 

বাংলা সংবাদপত্র নহে, প্রথম বাংল। সংবাদপত্র “বাঙ্গাল গেজেটি' 

১২২২ কিতবা! ১২২৩ (ইৎ ১৮১৫-১৬) পালে গঙ্গাধর ভট্টাচাখ্য কর্তৃক 

প্রকাশিত হয়1* পাদ লং ১৮৫০ ত্ী্টাঝে_সমাচার দর্পণিদকে প্রথম 

বাংল। সংবাদপত্র বলিয়াছিলেন,ণ কিন্ত ১৮৫৫ গ্রীষ্টান্দে- সস্ডবতঃ ঈশ্বরচন্দ্র 

গঞ্জের উক্তি পাঠ করিরা, তিনি পূর্বমত ব্জ্ন করেন ॥ঞ% ভদবধি প্রথম 

বংশ! নংবাদপত্র কোন্থধানি-_এই লইয়া আলোচনা! চলিয়! আসিয়াছে, 

কিন্ত কেহই এ-যাবহ “বাঙ্গাল গেজেটি'র কোন সংখ্য। আবিষ্কার করিতে 

পারেন নাই । কিছু দিন পূর্বের এ বিষয়ে আমি কতকগুলি প্রমাণের 

সন্ধান পাই; গৌণ প্রমাণ হইলেও এলি বার] প্রতিপন্ন হয় 

যে, বাঙ্গাল গেজেটি? ১৮১৫-১৩ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাধর ভটাচাগ্য কতৃক প্রকাশিত 

হয়. নাই--হইয়াছিল ১৮১৮ শ্রীষ্টার্সে গঙ্গাকিশোর ভ্টাচার্ধ্য কর্তৃক : 

ইহাও মনে হয় যে, "সমাচার দর্পণ” সম্ভবতঃ “বাঞ্দাল গেজেটি'র অগ্রজ । 

কিন্তু “বাঙ্গাল গেজেটি' যে বাঙালী-প্রবর্িত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র, 

তাহা নিশ্চিত। এমাণগুলি পর পৰ্ উপস্থাপিত করিতেছি । 
সী এপি পা পাকা 

* এই প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ ৮ যে ১৮৫২ তারিখের 7৮771877767 ০৮৫ 

7465026% 07/৮০5০5 পঞ্জে প্রকাশিত হইয়াছিল। 

1 274 0০428465 28৮৮5620 £০ 1850) 0. 246. 

1:70585 17680520656 026210985০7 £85761$ 7/০7%8. 



বাঙালী-প্রবন্তিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের প্রচার ১১ 

১১ জুন ১৮৩১ তারিখের “সমাচার দর্পণে'র সম্পাধকীয় উক্তি পাঠে 

আমর! জালিতে পারি যে, প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সম্পকীয় আলোচনার 

স্ত্রপাত হয়_-১৮৫২ শ্রীষ্টাব্ডে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ণের উক্তির অস্ত: বিশ বসব 

পূর্বের । দসিমাচার দর্পণ" প্রকাশ ২5 

দর্ণ) ও বাঙ্গাল গেজেট । চশ্দিকান পক পত্র লেখক দর্পণে 

প্রকাশিত এক পত্রের উত্তব দেওনেতে কহেন দর্পণ যে প্রথম ' বাঙলা 

ভাষায় প্রকাশিত ৯য় ঈতা তিনি শ্বীকান কধেন ন। এবং তিনি কেন 

যে দপণ প্রকাশ ক্ওনের পূর্ববে গঙ্দাকিশোব নামক এক বাক্তি প্রথম 

বাক্গ।ল গেজেটনামে এক সন্বাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন ।* 

ইহাতে আমাবদেণ এঠ উদ্ধণ যে আমাবদের প্রথম সংখাক দপণ 

প্রকাশ হওনের ছুই সপ্তাহ পদে অন্থমান হয় সে পাঙ্গাল গেজেটনামে 

পত্র প্রকাশ হয় কিন্তু কদাচ পুর্কর্বে নহে। চন্দ্িকার পরাপ্রেক 
মহাশয় বগ্চপি অন্থগ্রভপূরক এ বাঙ্গাল গেজেটের প্রথম সংখ্যাথ তাবিথ 

আমাবদিগঞকে নির্দিটি করিয়া দেন তবে দপণের প্রথম স্যার সঙ্গে এক্য 

করিয়। ইার পৌর্বাপখ্যের কীমাংসা শীদ্ধ হইতে পারে । ষগ্চপি "্টাঙ্াব 

নিকটে প্র পত্রের প্রথম সংঙ্যা। না থাকে তিবে ১৮১৮ ্বীন্টান্দের যে 

ইঙগলগ্রীয় সম্বাদ পত্রে তৎপত্রের ইশ্তেহার প্রকাশ হর তাহাতে অন্বেষণ 

করিতে হইবে । যেহেতৃক ভ্তারতবর্ষের মধ্যে ব্গতাবায় যে 
সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয় তল্মপ্যে দর্পণ আছি পত্র 
ইহ! আমর! স্পষ্ট জ্ঞাত হইয়া! সশ্রম মনিবাধ্য প্রমাণ প্রাপ্ত 

নাতইলে অমনি কদাচ উপেক্ষা কলা সাইবে না ।--সমাচাৰ দরপণত 

১১ জুন ১৮৩১। 

* 'সমাভাছ চজ্িকা?, ৬ জুন ১৮৩১ (--নংবাদগত্ত্রে সেকালের কথা, হয় খণ্ড, 

পৃ. ৪৭৬ জষ্টবা। 



১২ ণঙ্গাকিশোর ভগ্াচার্যা 

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত “সমাচার চক্দ্রিক” পত্রের 

পুরাতন সংখ্যাগ্ুলি পাওষা যায় না, কাঙ্জেই আলোচ্য বিষয়ে আর কোন 

পত্র চত্দ্রিকা*য প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানিবার উপায় নাই। কিন্ত 
এরূপ অন্ভমান অসঙ্গত নহে যে, সেরূপ কোন কিছু প্রকাশিত হইয়া 

থাকিলে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদ্ক মন্তব্য সহ তাহা স্বীয় পত্তরে পুনমুদ্রিত 

কৰিতেন। সুতরাং ১৮৩১ স্্ীষ্টান্দে যতট। তথ্য জানা ছিল, তদবলম্বনে 

'সমাচার দর্পণের দ্বিধাহীন উক্তি এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ মীমাংসা কবিধ। 

দিয়াছিল। 

১৮৩১ হইতে ১৮২০ স্রীষ্টাব্দে পিছাইয়া যাওয়া যাক । ১৮২০ খ্রীষ্টার্ডে 

তৈমাসিক “ফ্রেণ্ড অব ইত্ডিয়ার প্রথম সংখ্যায় নিষ্বোদ্ধত অংশ প্রকাশিত 

হয় *-- 

0109 0186 21009৩ 71০ 98$801181560 2 07998 10 0%197006% ত৪ 

109028720)) 5 179659 ০ 171700008017810... 29 188 £০91)০9৬০0 10৬ 

30088 1005100797 10202)9215 37000105090 26 6118 39780019070 70985, 

৯৮১০ 90090815960 19059 06032 609 8৪৮ 2১০ 0015981%90 6158 1069 ০01 

1072061006 ০:৮৪ 10 69 00191081950 £0889 88 % 1099308 01 8,001937800 

৪৮৮০. 10 280616710 609 00159 ০01 62৪ 70000০ 00110%॥ 09 

চ)0১90 8959791 07]:9 2৮ ৮20৩ 9298৪ ০0৫ 18 (09709080510 1১101) 
শি ক সপ শি শী সিমি ০৮ পি চে সা শি সি শত চে স্পা ৮০ পসপপিপপকা পতি পর পি 7 সিসিক পি পতি পিসপিীাপিপপস শিল্পি ০ ক্স 

১২৩২ নালের (ইং ১৮২৫) পঞ্জিকা সমালোচনাকালে 'ক্রেণ্ড অব ইন্ডিয়া” 

জা ঘে, বাঙালী কর্তৃক প্রথম মুদ্রাধস্ত অগ্রন্বীগে প্রতিষ্টিত হয়। “ফ্রেণ্ড আব 

ইপ্ডিয়া'র অংশটি এইরূপ £-- 

721704390 * 44875255207 /গো 7৬8০,.-০700৩ ৩০022001150 08 609 41700810500 15 

(00801007615 0017060 20. 606 00906৮১2065 08100 5991), && 9 70595, 

জ2100) চ1%৪, 6 091396, 61১5 26 ০৩ 5868,01181১90 800706 600 2১861558 2 

5৪ 050795690 3006৮ 900) 6০ 67৩ 9815 01 5011810708058য005 স108৩ 1920105, 

এএ০ছা 1900090. 6০ 7০০৮৪০৮5, দাও5 1911019215 8259 8798698$ 2951:008 04 116915659 

10 36081. 776 2746150, 07 17515 (009769715 857198) 002 06018: 1696? 

উট 18990, 



বাঙালী-্রবন্িত গ্রথম বাংলা সংবাদপত্রের প্রচার ১৩ 

8155809 ০১051156. ৪ 29%07 ৪819, 289 98601191990 ৪ ০7399 ০01 1018 

০2, 800] 0097006 ৪ ০০০1:০80০1১, আ06 7009 80522 তত 5929) 109 

50756170590 60 0716 001 0819066% 580008 00155 112 659 139108৮,19 

15055589) 010 2551218 018%2:990 1 059 ০০৪%106058 20 139 100৬ 

২9229000015 0983 6০ 1015 2796155 11889. 179 ৮০106502510 68 $0 

£৮৩ 01191 6০225 2৮301 1109 20 007068%1) 17010 13010) 1518 ৮০০1৮ 

ঘ8:8. 7১020008860 26) 82626 2%70863 ; 00 1600 6 1026018৮886 

1078 70001809819028 1200 6259. 99198700009 098৪ ০ 609 91520501801" 

7)আ১৩০৪ 00051 086 86559 ৬৭ 58115 1001712%] 09711066010 12088, 179 

10001181000 2309620) আ১10৮ 9. 2828 008 31009 181190.---1088 609 

901506 ০1 60৭ 056159 127598 1251070019১” 20. 184-80. 

'ফ্রে-অব-ইও্ডিয়ার এই উক্তি “বাঙ্গাল গেজেটি? প্রকাশের দুই 

বংসর পরে এবং বিলোপের এক বৎসর পবে প্রকাশিত হয়, হৃতবাং 

ইহার মুল্য সমধিক । 
এইবার আমরা ১৪ মে ১৮১৮ ৪ » ভ্রলাই ১৮১৮ তারিখে দুইটি 

বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করিতেছি । এগুলি একেবারে সমসাময়িক সাক্ষা ং 

এগুলি হইতে জ্ঞানা খায়, “বাঙ্গাল গেজেটি' ১৪ই মে 9 নই জুলাই 
তারিখের মধ্যে কোন-না-কোন দিনে প্রকাশিত হইয়াছিল । দুইটি 

বিজ্ঞাপনের প্রথমটি এইবপ 2 

02৮00 0ব0101 50 ৮০০৯ 19৯9 6০010100018 [11190 05 

250 685 7609]10 10 8529201) 6৮০51008158 69180115189 ৬ 

যা কেঞা টা) ্াঠাবশ্াকে ০555539, 6 ০০ 4৮, 00515958800 

96556, 98075 1706905 6০ 00118) % আ 00104 ০৭341, 

3৯2 )শগাণ, ৯০ ০02020858৩ 609. 07899156808 08 0151] 520০8087096, 

(3০517022895 23081605610708, 80৭. 50০৮৮ ০০১৪৩ 17908] 1158৮678৪00 

৮৪ 2587950. 1088:০56108 8০ 6179 1980017, 1065 ৪ 0919670, 0000182) 207 

00:56৮ 7381585109 17500805897 60. চ513101) 11 09 80096 $12ও 

81700870908, 108 80৩ 50১89009598 1109080479০ 99৪ 10170000 13860৬, 

21205655900 10966008, 

/0507%18706706 10 10860610010 $1১05 0575669, আঠ]1 ০৪ 60965 50 

86 3 4১107255092 10735. 00081152) 50৫. 0875815205 885 55109 1১609, 



১৪ গঙ্জাকিশোর ভট্টাচাষ্য 

36061507988 55181580880 109003288  807980:80619 ৮০ 618 ৪০৮15 

ঢ00]192%৮102৮ 1)] ০0 01958606০82. 501 87098 ৮০ 170730- 

টোল) 00 030২, 26 6015 218)985 ০. 45১ 000190%£8 00 96০8৮, 

11010 05015 17110108610 111 09 61083018011 2০০91580.. 

2110070৮109 01 ৪3190711961) 25 2 13070928 ০062 10001759008 
হ8010990, 020076160, 1217 216%, 1318. 

দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনটি এইরূপ 27 

খন 80077700010 30 

11855110898 %01751)60 12372041229 12099 

200 2 /70৮)7010% 31080475) 282799) 51000 189 001357068 

00 ঢা02585 80106850011)6 809 [10210915610 01 0151] 40০10000610 68, 

(30597070865 ০1509810709 2700 160918,6101095১ 900 5161) 06109 

1,001, 15107 58 75 06570659. 706879861276 60 009 199,035 

1060 2 91910, 000019৭ 880 007:100% 13910868190 [:5870609,297 5%)00 

08৬11)8 9199:90. 1১0 105109 ০ 6:097১19 6০0 0910097 16 2৪ 1706218961778 2৪ 

1১০95810016, 82986] 10098 61১86 2 30108203299610]0 016 6180 109৯6 

85010920808 10101) 008. 98ন 11301071905 (000081902৩ আ10 109৮5 & 

1070510086০ 800 07090168705 178 (1026 11538059, আহা) 109 0199890. ০ 

1026:017526 1018 00090816108) 1১5 10900300108 90105011099 6০ ঠ09 

13417) (42010, ০ 00011085018 01 60187256019 2095208 

19761001760 7)6920 1১91979 0006 021)1)05 13771১89020 179১ ১08 

৮৩৪65 01296 0৩ 00200700000)%5 00189106185] 11] 87000072865 8700. 

৪0101)081 1318 8$:9:61009 11) 6119 2666200000 ৬/101010 100 198 109800১ 804 

100 10870, 2 80080] 9100০ ০0৫ 61098) [১৮০90956* 

(90619100020 চ18193208 ৮০  00992006 9008921962৪ 6০ 619 

জ্ছ0171,৬ 1১081১10400 9২] 109 0199890. 6০ 8600. 620937 3)900৩5 

€০77809800ল 0110170৮205, %৮ 0015 22958, ২০. 1459 08007905850) 

365986, 2299 9৪10 1001091120861070 11) 03 62821500105 2৬১৫15০9 

11109 12708 ৮ 98891750708 8৪ 2 7001998 75৮ 0102500, 10695 
12000030935 

0০108668১ 07076000527 19646, 70. 443, 

বিজ্ঞাপন দুইটি হইতে নিঃদংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে যে, “বাঙ্গাল 

গেজেটি' ১৮১৫ বা ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় নাই,_-হইয়াছিল ১৮১৮ 

্রীষ্টান্দে, অর্থাৎ যে-বৎসর 'লমাচার দর্পণ, প্রকাশিত হয়? এই সকল 



বাঙালী-প্রবন্তিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের প্রচার ১৫ 

বিজ্ঞাপনে “বাঙ্গাল গেজেটি'র গ্রকাশকক্ষপে গঙ্জাকিশোর ভট্টাচাধ্যের 

নামের স্থলে আমর] হরচন্দ্র রায়ের নাম পাইতেছি। অনুসন্ধানে জান! 

গিয়াছে, হরচজ্দেরও বাড়ী ছিল শ্রারামপুরে । বামমোহন রায়ের “আত্ম 

সভাশ্ব সহিত তাহার ষোগ ছিল। নামমোহন রায়ের 'কবিতাকারের 

সহিত বিচার? পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় তাহাপ নাম পাগুয়া যায়। 

গঙ্গাকিশোরের “বাঙ্গাল গেজেটি” যণ্বালয়েন তিনি এক জন মালিক 

ছিলেন--এ কথাণ প্রমাণ গড অব হওয়ার উদ্ধত অংশে ত্রষ্টব্য। 

স্থুতবাৎ “বাঙ্গাল গেজেটি” পত্রের প্রকাশকরূপে হরচন্ত্র পায়ের নাম 

বিজ্ঞাপনে ছাপা হইয়াছে বলিমা। কাগঙ্জেপ সহিত গঙ্গাকিশোরেব কোন 

সম্পর্ক ছিল না, একপ মনে করিবার হেতু নাই । 

পুব্বেই বলিফ্বাছি, “বাঙ্গাল গেজেটি' ১৪ই তম হইতে »ই জুলাই 
১৮১৮ তারিখের মধো কোন দিন প্রকাশিত হইয়াছিল-_ ইহ! লিঃসন্দেহ। 

ঠিক কোন্ তারিখে প্রকাশিত হয়, জান। ন! গেলেও, ১৮২০ ষ্টাবে ফ্রড 
অব ইগ্ডয়া, অতি স্পঈগভাবে বলিয়াছেন যে, ১৩ মে ১৮১৮ তাবিখে 

“সমাচার দর্পণ” প্রকাশের এক পক্ষ মণ্যে “বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত 

হয়। তখন “বাঞ্চাল গেছেটি'র ছুই জন পরিচালক--গঙ্গাকিশোর 

ভট্রাচাধ্য ও হরচন্দ্র বায় জীবিত, কিন্তু ভাহারা কেহ এই উক্তির 

প্রতিবাণ করিয়াছিলেন বলিয়া] আনাণ জানা নাই । ইহ] হা, ১৮৩১ 

্ষ্টান্দে 'সমাচার দর্পণ/-সম্পা্কও দৃঢ়তার সহিত মন্রূপ কথা বণেশ, 

তাহার মতে “বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রক'শকাপল 'সমচান দর্পণে'র “কদাচ 

পূর্ধের নহে,” “ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গভাষায় যে সকল সন্ধাদ পত্র প্রকাশ 

হয় তন্মধ্যে দর্পণ আদি পন্ধ ইহা আমরা স্পঞ্ঠ জ্ঞাত হইয়া” ইত্যাদি । 

এই কারণে “সমাচার দর্পপ'কে বাঙ্গাল গেজেটি'র অগ্র্থ মনে করিলে 

অসঙ্গত হইবে না। 



১৬ 1... শঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য 

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রসঙ্গে একটি নৃতন সংবাদ সম্প্রতি জান! 
গিয়াছে । ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি সংখ্যা এশিয়াটিক জর্পালে” (পৃ. 
৫৯.) ১৬ মে ১৮১৮ তারিখের “ওরিয়েন্টাল স্টার” পত্রিকা হইতে 

নিম্োদ্ধত সংবাদটি মুদ্রিত হইয়াছে 

যব 2115 ব9/9 1১৬ ৮19৮৮, 

17056 876 (90755608-19675 2121 26-778000020856 505 10801050- 

22005 আআ] 270 6585105101505 17010210068) ০ 008910০ আআ 

95181806102 6156 6759 79911056100 91 5 1301928199 26791098091 1985 

০৪৩ 02200079006, 10109 011058100০0 26706101100 51590665 6120 

1010100086102 028070856 605 10861598  2000960 1880 6০ 10910920181] 

919969 ;) 920. 6009 100101895%6190 ৪ 81109 6০, 200 0700660989- 

1261008) 209৮ 06002058 ০0৫ 8097769 1188, 17 29010108 679 20019 

9805 2006908 ০৫ 901201201086107 ০৪০61) 1159 22961%68 203. 618৪ 

0:02620 7581061768----77756 48506867085 20 5105878 71692561 

11,07209)0) 6০৮ 08008 1819, ০. 29. 

দেখা যাইতেছে, ১৬ মে ১৮১৮ তারিখে “ওরিয়েপ্টাল স্টার, 

কলিকাতায় বাঙালী-প্রবন্তিত একখান। বাংলা সংবাদপত্রের কথ! জ্ঞাপন 

করিতেছেন । এই সংবাদপত্র যে “বাঙ্গাল গেজেটি” তাহাতে সন্দেহ নাই ; 
কারণ, ভ্ররামপুর হইতে “সমাচার দর্পণ, প্রকাশিত হয় পরবর্তী ২৩'এ মে 

( শনিবার ) তাল্িখে ! কিন্তু এই সংবাদটিকে আমি “বাঙ্গাল গেজেটি, 

প্রকাশ সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। আমার 

সংশয়ের কারণ বলিতেছি । 

১৪ মে ১৮১৮ তারিখের গিবর্েপ্ট গেজেটে" প্রকাশিত, ১২ই মে 

তারিখযুক্ত একটি বিজ্ঞাপনে € ইতিপূর্বে উদ্ধৃত ) “বাঙ্গাল গেজেটি” 

প্বাহির হইবে” (70695 $০ 70101181,) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে 

এবং “ওরিয়েন্টাল স্টাবের ১৬ই মে তারিখের সংবাদে দেখা যাইতেছে, 
10705 00001056100 01 9 73870£%199 5৮781081992: 138,819 



বাঙালী-প্রবন্তিত প্রথম বাংল] সংবাদপত্রের প্রচার ১৭ 

007780)9790590, তাহা) হইলে ১২ই হইতে ১৬ই মে তাবিখের ্ 

কোন এক দিনে “বাঙ্গাল গেজেটি, প্রকাশিত হইয়াছিল। “বাঙ্গাল 

গেজেটি” প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হইত, শ্ৃতরাং ১৫ মে ১৮১৮ 

(শুক্রবার ) তারিখে উহা প্রকাশিত হইয়াছিল ধরিতে হইবে । “ধাঙ্গাল 

গেজেট? “বাহির হইবে”শএই বিজ্ঞাপন ১৪ই মে বাহির হইবাঝ পরদিনই 

১৫ই মে তারিখে কাগজ বাহির হইয়াছে এবং এই ১৫ই তারিখে 

“ঞরিয়েপ্টাল ক্টারের সাহেব সম্পাদক সেই পত্রিকা দুষ্টে সেট [লহ 
তাহাব উপর মন্তব্য লিখিয়াছেন ও সেই মন্কব তাহার পরের দিন অর্থাৎ 

১৩এই প্রকাশিত হইয়াছে--এই জাতীয় তৎপবতা সে ধুগে সম্ভব ছিল ?ি 

+, বিশেষভাবে বিবেচ/ | সে-যুগের ছাপাখানা ও সংবাদপত্র পরিটালন 

ব্যাপারে ধাহাদের জ্ঞান আছে, তাহারাই বুঝিবেন, ইহার মধো কোন 

গল্তি থাকা সম্ভব । 'আমার বিশ্বাস, এই সংবাদের অথ-_বাঙ্গাণ 

গেজেটি' প্রকাশের আয়োজন আরস্ত হইয়াছে ১ 48৮5 00012051090 

17358709910 01201)” কথা গুলিপ দ্বার সম্পাধক মহাশয় ইহাই 

বুঝাইতে চাহিয়াছেন | 

এই সকল কারণে "বাঙ্গাল গেজেটি? প্রকাশের সঠিক কাল নিন্ষপণ 

[বিষয়ে “গবিয়েপ্টাল স্টান্পে'ওর সংবাদটি নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা ঘায় না। 

যত দিল পয্যন্ত আরও বলবৎ প্রমাণ না পালা যাইতেছে, তত দিন 

পধ্যন্ত কোন্ধানি প্রথম বাংল। সংবাদপত্র--এবিষয়ে চরম কথা বলা 

বোধ হয় উচিত হইবে না) 
“বাঙ্গাল গেজেটি'র কোন সংখ্যা এ-পথ্যন্ত 'গাবিক্ষৃত স। হওয়ার উহার 

বিষক্র-বিষ্তাস ও রচনা-পদ্ধতি কিরূপ ছিল, তাহা বিশেষশহাবে জানিবার 

উপায় লাই । পূর্ব্োদ্ধত একটি বিজ্ঞাপন হইতে আমরা জানিতে পারি 
যে, উহাতে সরকারী বিজ্ঞাপন, আইন ও কম্মচাবি-নিষোগ সংক্রান্ত 

২ 



১৮" . গঙ্জাকিশোর ভষ্টাচাধ্য 

নানা নংবাদ ৪ সরল বাংলায় স্থানীয় লোকের রুূচিকর নানা! কথ থাকিত 
এবং উহার সাক মাসিক মূল্য দুই টাকা ছিল উহ! ছাড়া, সমকালীন 

সাময়িক-পত্র পাঠে আরও জানা বার, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে এই “বাঙ্গাল 
গেজেটি' পত্রে সহমবণ-বিষয়ে এ বৎসণ়্ে প্রকাশিত বামমোহন বায়ের 

প্রবর্তক এ নিবর্তকের সম্বাদ' পুনমুর্দ্রিত হইয়াছিল। বিলাতের 
“এশিয়াটিক জর্নাল' পত্রের ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্ধের জুলাই সংখ্যায় ( পু. ৬৯) 

প্রকাশ: 

11006 1007 (98506659৯১৪) “৬৬০ 1৯5 1)99)0 01010270909. 610৮6 62018 

11660 01: [088 30659311085 10961) £50৮.0118096 0 2 10078109007, 

0990) 00৮ 50009 62079 0986 1098 0607) 010690. 00. 917:0015690 18 

8০ 1391088199 151080889 %00 019929009:, 00091 6175 ৪০19 ০0. 

91 20861588. 0089 90016107081] 00119165 0101) 6৮৩ 12000 ০1 

চ%000)01520 095 ৬21) 0005 ০১6০৩) 68201095151] 6০ 0০009 

67580019]1 90589049)998 7; 900 9০ 819 10900 60 9850, 62556 8109 

90120506০68 ০01 6159 736085199 থ০০০০5%1 13859 09697001090 60 8159 

10897610701 8:610198 6058 89 18915 09 00959 10010 2058065/85008 

6০ 0159£0 ০010236$000105,,, 

তখন “বাঙালী-পরিচালিত” অপর কোন বাংলা সংবাদপত্র ছিল না, 

স্থতরাং উদ্ধৃত অংশে “বাঙ্গাল গেজেটি'র কথাই বল! হইয়াছে । 
“বাঙাল গেজেটি? বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। উহা! বসবখানেক 

চলিয়! বন্ধ হই] যায়। 

গঙ্্প্রকাশেন্ন কাধ্য 

রচিত গ্রন্থ 

, ' শীঙ্গাকিশোবের রচিত কয়েকথানি পুম্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । 

অংক্ষিপ্র যন্তরা সহ এই সকল গ্রন্থের একটি তালিকা নিয়ে দেওয়া হইল । 



গ্রস্থপ্রকাশের কাধ্য ১৪৯ 

১ 8 (01810000975 220 750211518 8700 067068166 । ইং ১৮১৬ । 
পৃ. ২১৬। 

$& 1 02528058508) 500801510 20011390871 29020850158 8৮ 18 
06969888৮6০ 609 00205716089 ০? 6199 190881£9] 03809. [70 11010 
5৪ 80059 &1195081861010 0 1০:০5 1:০0 0139 6০ 60:9০ 99 118168) 110 
00770 12 দে 015108 8/00 18001))%৮ ৯5. 35 0000918807৩, 
1300 5680009:265,. 08%100566 : ঘা০]7 80912798801 608 2700 0০, 
2816. 

উহ] বাংল। ভাষায় একখানি ইংব্জী বাকরণ ; কেহ কেহ ইহাকে 

বাঙালীর লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ লে করিয়! ভূল করিয়াছেন | 

এই ইতরেজী 'র্যাকরণ বাংল।স প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সঙ্বদ্ধে 

গঙ্গাকিশোন লিখিয়াছেন £ 
এদেশীয় প্রা অনেক বালকগণ উংবাজী বাকরণ পা করিতে 

জার করিয়। অতাল্প কাল পবে তাহারদিগের উহাতে অলস শাচ্ছল্য 

এবং অশ্রেদ্ধ! জন্মে তাহা কারণ এই অভিপ্রায় তয় যে বালকত্ব ধশ্ম ভেত 

কাহারদিগের বুদ্ধ তরলত। প্রযুক্ত ও মোনের চ্চলতা প্রযুক্ত এ 

ব্যাকবণের যে পাঠ ্টাহাবদিগের ক ও নঙ্থ জলেরা দেন তাহ মোলে 

নাখিতে পারেণ না অন্তএব গুহবাং আহারদিগের আলসাদি অন্যাইতে 

পাবে যেহেতুক মম্থয্যেরদিগের মন যে বিষয় কঠীন্ এবং শ্রম সাধ হয় 

'তাতাতে অক্রেশে প্রবিষ্ট হয ন। বিশেষত বালকগণদিগেব অতএব আমি 

বিবেচনা! করিয়া দেখিলাষ যে ইংরাজী স্যাকবণের অর্থ আমারদিগেএ 

আপনাব ভাখাতে সংগ্রহ থাকিলে বে সকল ধালকেগা ইংবাঙ্জী ব্যাকরণ 

পা» কবিতে বাঞ্চ। করিবেন স্ঠাঙাারদিগেবক আত শুসাধ্য তই'তে পারে 

একারণ যথাসাধ্য এক সংক্ষেপ উংরাভী ব্যাকরণের অর্থ আমারদিগের 

সাধু ভাষাতে সংগ্রহ কর! গেল'"- | 

মেং ফেরিসকোম্পানি শাহেবের ছাপাপানায় “৭ দায়ভাগ ভাবাতে 

ছাপ! হইতেছে তাহ! প্রায় প্রষ্তত হইল 

7 জু গঙ্গাকিশোৰ ভটাচাধ্যেন-- 
পরোপকুতয়েক্কৃত:- 



২ শঙাকিশোবর ভট্টাচাধ্য 

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন; ঠিক এই বৎসরেই (ইং ১৮১৬) 

রামচন্্-রচিত “ইজ লিষ দর্পণ, নামে বাংলা ভাষায় আর একখানি 

ংরেজী ব্যাকরণ গ্রকাশিত হয় । এই' রামচন্দ্র ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম 

কলেজের বাংলা-বিভাগের এক জন সহকারী পণ্ডিত। ইহার পূর্ণ 
নাম রামচন্দ্র রায় । 

২। দ্বাকসভাগ। ইং ১৮১৬-১৭। 

১৮১৬ খশ্রীগ্রাব্ধে প্রকাশিত ইংরেজী ব্যাকরণের ভূদিকায গঙ্গাকিশোর 

লিখিয়াছেন £-- 

মেং ফেরিপকোম্পানি শাহেবের ভাপাথানায় যে ছাসুভাগ ভাসাতে 

ছাপা হইতেছে তাহ] প্রান প্রস্থত হইল 

এই 'দাস্ভাগ? ১৮১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল । ১৮৫৯ 

খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত “বাবস্থা-দর্পণ” গ্রন্থের “ভুমিকায় শ্যামাচরণ শম্ম 

সরকার ইহার স্বল্ল পরিচয় দিয়াছেন) তিনি লিখিয়াছেন 

বঙ্গভাষ!র এপর্যন্ত ধশ্মশান্ত্রীয় পুস্তক চাবি খানি বই লিখিত হয় 

নাই, কিন্তু এ কএক খানই সর্ব প্রকাৰে ক্ষুদ্র, তৃতীয় খানি বভোর! 

নিবাসি গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের লিখিত, ইহাতে দায়াধিকার অশৌচ 

ও প্রারশ্চিত্ত এই তিন প্রকরণ সুল রূপে সঙ্জেপে লিখিত আছে।-_ 
পৃ, ১৬/*, পাদটীকা! । 

৩। জ্ব্যগুণ । ইং ১৮২৪1% 

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই পুম্তকখানি বটতলা হইতে পুনমূর্ছিত 

হইয়াছিল। 

১৮২৪ কলিকাতার বাহিরে মোং বহেড়াতে শ্ীগঙ্গাকিশোর ছটা চার্ঘ/কৃত জবা 

ভাষা” ।--পংবাদপত্রে সেকালের কথা” ১৭ খণ্ড (২য় সংস্করণ ), পৃ. ৭৬। 



গন্থ প্রকাশের কাধ্য ২১ 

৪। চিকিৎসার্ণৰ | উং ১৮২০ ()। পৃ. ৭২। 
শীঞ্রাতর্গা শহায় ॥ চিকিৎসান্রব ॥ নাড়ীজ্ঞান নিক্ষপণ | ॥ আরলক্ষণ॥ পাচন ও 

'উবধাদি এবং দ্রবাদি শোধন প্রকরণ মুক্সাক্ষিত হইল কলিকাতি1:১*****০ 

রাধাকান্থ দেবেপ লাইব্রোরিতে এই পুস্তকের এক খণ্ড দেখিয়াছি | 

উহার আখ্যাপত্জে প্রকাশকালটি কীটদষ্ট, তবে ছাপা দেখিয়া মনে হয়, 

১৮১৭ খ্রীষ্টান্দের কাছাকাছি ইহা মুদ্রিত প্পবন্তী কালে ইহা বটতল। 
হইতে পুনমুদ্দরিত হইম্াছিল । , 

পুস্তকের গোডার কষেক পহন্ছি উদ্ধত করিতেছি , ইহা হইতে 

গন্ধকাতের নামণাম জানা যাইবে ৮ 

গুরুপদে রাখি মতি বন্দোদেব গণপতি তই হন জগবতি তবে অতি 

শৃত্বগন্ি পুরে অভিলাস 7 জগৎ জনশি সাবে তুই! হন এ সংসারে ' মেজন 

সকল পাবে অলাআমে করিতে প্রকাশ ॥  চিবীহসার্ণব নাম গ্রপ্ঠ অতি 

৬ণধাম চিজ করি অবিপাম দেখি চিজ হবে চমকিহ। ভাসায় কোমল- 

মি গ্রন্থ “য় ননল্হি কিছুদিন করি দৃষ্টি অর্থ বৈদ্ক হইবে পণ্ডিৎ॥ 
ন।ড়িপ্রকাশাহসাবে যদি নাছী বোধ কবে চিকীৎ্সা করিতে পারে এ 

কাগণে নাড়ীজ্ঞানে কবি নিপ্পিত ॥ ন! থাকিলে নাড়ীবোধ হবে কেন 

পোগবোধ মৃর্থ বৈ করে ক্রোধ বিষঝড়ি দিয়] করে ঠিতে বীপরীহ॥ 

বাধিতে পীড়িত লোক নানানন্ডে পানু শোক ভাব কিছু করি যোগ 

উপায় কারণ ॥ বৈছুকের শান্্ুমা» পাচনাদি আছে কত ভার মধ্য সাব 

যভ এই গ্রন্থে করি নিকপণ ॥ সে জরে যে অধিকার বি্তারিঝা কধ তার 

সভাকার উপগার হাবে অতিশয় ॥ উষধ্ধী নানামণত বিস্তারিয়া কব কণ্ত 

অল্পে করি গুণশত শান্ত করিব নির্ণয় | স্ররধশি তিরে পাম ধঙ্ত সে 

বহরাগ্রাম গঙ্গাকিশোর নাম ছ্িজ্জদিন অভি॥ চন্দ্রনেজ করি চুর 

তেজশ্চচ্দ্র বাচাদুর ভূবনে দ্বিভীয়শৃর মনারাজা ভার অধিকারেতে বসতি ॥ 

গ্রন্থে কোন থাকে ভূল গুনিগণ দিবে কল পোপছাড়) নাহি শুল সাধুঙজজনে 



২২ গঙ্গাকিণোর ভট্রাচাধ্য 

আছয়ে প্রকাশ ॥ অল্প দোষে স্ুধাকরে কি করিতে পারে তারে গঙ্গাধর 

ধরে শিবে অন্ধকার ঘোরতবে অনাম্বামে করষে বিনাশ ॥ 

সম্পাদিত প্রাচীন গ্রন্থ 

গঙ্গাকিশোর কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থ পুনমুত্রিত করিয়।ছিলেন । 

তন্মধো ছুইখানির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সে দুইখানিব 

সংক্ষিপ্ধ বিবরণ দিতেছি । 

১। অন্পপামঙ্গল । ইং ১৮১৩। পৃত ৩১৮ 

09720009979 07080], 9251510567708 60911051858 03100) 520৫ 
9০০098:. 10 %010191) 18 ৪0090, 17159 119200156০1 0191) 00680805৮50, 
[2510511751590 162 31320 0068. 08)07865 : ৮:02 68৪08598০01 মাওততাও 
সো, 0০, 1816, 

বত দৃর জান1 গিয়াছে, তাহাতে বলা চলে, ছাপার অক্ষরে ইহাই 

ভারতচন্দের 'অন্দামঙ্গলে' বর প্রথম সংস্করণ । 

এই পুস্তকে ছয়খানি চিত্র আছে; প্রায় সবগুলিই লাইন-এন্গ্রেভি: | 
চিত্রের ব্লকগুলি রামাদ রায়ের ( হরচন্দ্র বায়ের আত্মীয়?) তৈয়ারি। 

ইহার পূর্বের মুদ্রিত আর কোন সচিজ্ বাংলা বই এখনও আমার নজবে 

পড়ে নাই। 

এই পুস্তকের এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রস্থাগারে আছে। 

ইহার সন্বঙ্ধে প্রাচীন সংবাদপত্র হুইতে কিছু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । 
৮ ফেব্রুয়ারি ১৮১৬ তারিখের 'গরর্ষেন্ট গেজেটে” এই পুক্তকের যে 

বিজাপন প্রকাশিত হয়, নিগ্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি £₹ 

মে” ফেবিন এন কোম্পানি সাহেবের 

ভাপ! খানায় সিপ্র প্রকার হইবেক 

অম্সদা মঙ্গল ও বিছা সুন্দর পুস্তক 

আনেক পঞ্ডিতের ছারা শো ধিষ। ভীযুত 



গস্থগকাশের কাধা হও 

পদ্যলোচন চূড়ামণি তষ্টাচাধ্যৎ মহাস 

যের সবার! বন লুদ্ধকরিয়। উত্তম বাঙ্গল। 

অক্ষবে ছাপ হইতেছে পন্তকের প্রতি 

উপক্ষণে এক২ প্রাত্তিমূত্তি থাকিবেক মুপা 

৪ টাকা শিরূপণ হইল জাহার লইবার 

ইচ্ছা হু আপন নাম এ ছাপাখানায় 

কিন্ব। এই আপিষে শ্ীযুত গঙ্গাকিশোর 

ভট্টাচাধের নিকট পাঠাইবেন ইতি--- 

৯। শ্ীভগবদশীত। | 

গঙ্গাকিশোর “গপ্ঠরচিত ভাষাশর্থ” লহ ভগবদগীতা প্রকাশ 

করিয়াছিলেন । হৃহা ১৮২০ খ্রীষ্টান্দের কাছাকাছি প্রকাশিত হইয়াছিল 

বলিয়া মনে হয়! ১৮২৪ খ্রীষ্লাবে মুদ্রিত এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংঞ্চরণের 

( পৃ. ২১৬ ) এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদ্-গ্রগ্কাগারে আছে । তাহার 

আখ্যাপত্রটি এইকব্প :--- 

জ্রীহরিঃ ॥ পরভগবদগীতা ॥ | নমো। তগ্রবতে বানদেহায় ॥ অগ্ীদশ অধ্যায় সংস্কত 

বুলগ্র্ব ॥ | এবং] গগ্ঘরচিত ভাব।অর্থ সংগ্রহ ॥ জীগঙ্গা কিশোর ভটাচার্ধোন প্রকাশিত । 

বাঙ্গাল! যন্ত্রে দ্বিতীরবার মুদ্রাক্ষিত হইল ॥ মোকাম বহর ॥ সন ১২৩১ সাল। 
পিসি প ২ পাটি পি শি শি পিপি পপীপিপপশি পি উকপপাট শপিপিাপিাপা তাপ শি শি পিপিপীশি ০টি 

* পন্পলোচন চূড়ামণি নদীক্ার এক জন খ্যাতনামা গ'ওত। তিনি কিছু দিনের অন্ত 

ভারতে অ!গত প্রথম ব্যাপটিষ্ট মিশনরী জন্ মাসের পঙ্ডিত ছিরেন। ২৫ সেপ্টেম্বর 

১৭৭৫ ারিখে মদনাবাটী হইতে লিখিত একখানি পত্রে জন্ টষাস পিখিয়াছিলেন :-_ 

70955 ৯00010056০০ 58818% 209 10 0006 61006156100) 0958 1015109 8 1১০০ 
1০800) 8 08655901856 159005 20961010118 06 73508] 150810176) ০৫৫৩৮, 
-+087$005268 4 2৫০%%65,,41, 206. 

কোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংল-বিভাগ প্রতিনিত হইলে, ১৮০১ জীষ্টাঝের দে হাসে 
পঞ্ষলোচন চূড়াষদি মাসিক ৪৯৯ টাক] ধেতনে উইজিয়ষ কেরীর জখীনে এক জন 

সহকারী পতিত নিঘুক্ত হন | এই কর্ে তিনি অনেক দিন নিধুদ্ত ছিলেন 

সপ পিসী শপ ৯ 



২৪ গঙাকিশোর ভট্টচার্ধয 

ইহা ছাড়া, গঙ্গাকিশোর “বেতালপঞ্চবিংশতি” "চাণকাঙ্লে।ক? প্রভৃতি 

কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন--এ কথা পূর্বেই রলিয়াছি । 

মৃত্য 
হরচন্দ্রের সহিত মতানৈকা হওয়াতে ১৮১৯৫) শ্রীষ্টান্ছে 

গঙ্গাকিশোর বাঙাল গেজেটি যন্্ালয় শিজ গ্রাম বহরায় লইয়া যাশ-- 

ইহার উল্লেখ ১৮০ থ্রী্াঞের “ফ্রেণ্ড অব উত্ডিয়াঃ হইতে উদ্ধৃত বিবরণে 

আছে । এই ঘটনার কয়েক ব্সর পরে তাহার মৃত্যু হয়। ১৮৩১ 

শ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের পৃর্ধবেই যে ঠাভার মতা হইযাছিল, তাহার প্রমাণ 

'আছে। 

গঙ্গকিশোরের মৃত্যুর পরেন অনেক দিন যাবৎ তীহার বাঞ্গাল 

গেজেটি যন্ত্রালয়ের অস্তিত্ব ছিল। ১৭১৬ একে (ইং ১৮৪৪ ) মুদ্রিত 

ব্রঙ্গবৈবর্ত পুবাণ ॥ প্রকৃতিখণ্ড ॥ তত্তাষা বামলোচন দাস কন্ঠক 
পছ্যছন্দে বিরচিত” পুস্তকের আপ্যাপঞ্জে আছে £-- 

গঙ্গাকশোর ভট্টাচাধ্যমহাশযন্ বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয়ে শ্ীমতে শচজ্া 

বলে)াপাণ্যায় দ্বারা শ্রাভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়প্তামুম ত্যনৃসাধে ছাপা 

হইল বভরা গ্রামে । 

* গঙ্জাফিশোরের সহিত পৃথক্ হইবার কিছু দিন পরেই হরচশ্র রায় » নং আড়কুলিতে 

একটি সুঞ্জামস্ত্র স্বাগপন করিয়াছিলেন। ১৮২১ ্রীষ্টান্দে এই মুভ্রাবস্ত্রে 'ভ্ীরাসপক্াধ্যায়ঃ' 
এবং 'উদ্ধবদূত এক. মুদ্রিত হয়, পুশ্তকছুয়ের শেবে “রার আ্রীহরচন্র শর্মণে! মুস্রাক্মর 
বস্তালয়ে মুক্সিতনিদং গ্রন্থঙথয়ং”--এইরূপ উল্লেখ আছে। ১৮২৪ ব্রীষ্টাফে ভাহার স্ত্রালগে 
মুজিত রামরতু স্ঞায়পঞ্চাননের 'ভগবতী শীতা'র শেষ কর পংক্তি এইরপ £- 

“সুত্রিত হইল শেষে কলিকাতার একদেশে 
প্রীযুৎ হরচজ্্র রায়ের আপিষে । 

ছাপা হইল আড়কুলি তার নাম পশ্চিমে কালির ধাম 
. ছ্যাত দত্বপুরী পুর্ব পাশে ৪” 



'সাহিতা-সাধক-চ্রিত্মালা_ রি 
চি 

গৌরীশঙ্কর তর্কবাশীশ 
১৭৯৭৯-"১৮৫৭৯ 





্ গৌবীধন্কৰ তবর্বাণীণ 

শীরজেন্নাথ বন্দ্যোগাধ্যায় 

ঃ 
৫৯ 

ঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ 
২৪৩১, আপার সারকুলার রোড 

কলিকাত। 



প্রকাশক 

শ্রীয়ামকমল সিংহ 

বঙগীয়ন্দা হিত্য-্পরিষৎ 

গ্রথম নংক্গরণ--.আ বধ ১৩৪৮ 

দ্বিতীয় সংক্ষরণ--আ বিন ১৩৪২ 

মূল্য চারি আন! 

সুদ্রীকর--ই্রীসৌরীশ্রনাথ দাস 

শনিকবগ্রন প্রেস, ২৫1২ মোছ্নবাগান রে কলিকাত। 

২ ২৮১।১৯৪২ 



টা" শতাব্দীন নৃচ দশক পগাস্থ বাংলা সাময়িক সাহিত্যের 

গ্তষ্ম্বরপ যে কর জন শক্তিশালী সাণ্বাদিক বিগ্তমান ছিপেন, 

তাহাদের মধ্যে শৌরীশঙ্কর ভকবাগীশ অন্য হম । এই খর্বাকাতি ও 

তেক্োদুপ্ধ ব্রাঙ্গগ (গর্াকার বলিরা ৪৬৩ ভটচা্ নামে তিনি 

অভিচিত হতেন) মাত্র পঞ্চদশ বন বঝঃকমকালে গুদ শ্রীহট্র হইতে 

বি্যাজ্জনের জগ নিংসম্বল শবস্থায় নৈহাগিতে মানিয়া উপস্থিত ভন, এবং 

স্বীর প্রতি ও মধ্যবসারবলে প্রগাও পাধিশ্য ও কবিখাতির 'অধিকাবী 

হই! ভাগান্বেনণের দন কলিকাতায় মাগখমন কিরেন ততকালে 

কলিকাতায় ধন্ম 9 সমাজ-খান্দোলনের যে আব টি হইয়াছিল, 

গৌরীশঙ্কর তাহার -প্রগতিনীল যনোবুতি ৭ চিন্তাধারা লইরা সেই 

আবর্তের মাঝখানে অবভীর্ণ হন 'এবং অল্প কালেব মখোই সে ধুগের 

চিন্তানায়কগণঞ মধ্যে তাহার একটি বিশিষ্ট স্থান গিয়া উঠে। আহার 

পব এক হাতে তৎকালীন সমাঞ্জ-জীবলের ধট-বিচযতিন্ব বিকুে 

তীব্র বশাধাত এবং অন্ত হাতে জাতি-গঠনের পলা” কন্ছে আগ্রনিমোগ 

করিবার জন্য তিনি সংব।দপত্র পররচালনে মনোনিবেশ করেন 

আমাদের প্রথম মুগের সামরিক পরের ইতিহাসে ভাস্বর সম্পাদকের 

স্থান কাহারও পশ্চাতে নহে। 

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আদ্রিকার দিনে ঠাহার রীবনপুক্তাগ্ বিশেষ 

কিছুই জাঁনিবার উপায় নাই । সমসাময়িক সংবাদপত্জাি তইতে তাহার 

সম্বন্ধে যেটুকু জানিতে পারা গিম্বাছেঃ মাপাতিত? তাহাই আমাদের 

সন্বল। 



২ গৌবরীশঙ্কর তকবা গীশ 

অচ্যুতচণ্ণ চৌপুরী তরখনিপি শ্রিহট্রের ইতিবৃত্ত” পুস্তকে গৌবীশস্করের 

বালাজীবন সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ দিতে পাবিষাছ্েন, তাহ। এই ৮ 

গৌরীশঙ্কৰ হটাব পঞ্চগ্রামে কৃদ্গত্রেন্ধ গোতীয ব্রাঙ্গণকুলে ১৭৯৯ 

খ্াক্টাব্দে কগ্ম গ্রহণ করেন । হা পিতার নাম জগন্নাথ ভট্টাচাধ্য । 

জগন্গাথের ছুই পুন গ্নাথ ও গৌরীশঙ্ষৰ | গৌবীশক্কন গৌনবর্ণ ও 

এর্ধবাকুতি পুরুষ ছিলেন । 

থামের চতুদ্পাঠীতেই গৌরীশঙ্কবেণ ব্যাকবণ ৪ সাহিত্য শিক্ষা 

সমাপ্ত হয় | তত্পূর্বেবেই স্টাাব মাতৃলিয়োগ হইসাভিল। শনি খন 

(কশোরবয়্ক, প্িনা জগন্নাথ তখন পরলোক গমন করেন । শিতৃবিয়োগে 

গৌনীশক্কর অত্যন্ত [বয়াদিত হন এবং একদ। লাখিযোগে কাঙ্গাকেও 

কিছু লা বাঁলয়। পাটা পৰিত্যাগপূর্ববক নবদ্বীপ গমন কবেন । হখন 

গৌরীশগ্ষরের বয়স পঞ্চদশ বধ মাত্র, পঞ্চদশবর্ধীয় সাল অপরিচিত 

নবদ্বীপে জনৈক অপ্য!পকেব গুভে উপস্থিত হইয়া ম্যায়াবায়নের অভিপ্রান্ত 

জ্ঞাপন করেন । তত্কালে দেশে বিপ্তাথশব 'মথের অভাব ছিল শা, 

অধ্যাপকবর্গ ছাত্রেব আতার দিতেন, দেশেব জমীদাববর্গ হইতে ত্ান্াবা 

সাশ্াষ্য পাইতেন । 

গৌরীশক্কর নিকছেগে নবদ্বীপ গ্তায় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন ও 

অসাধারণ প্রতিভাবলে অল্প কাল মধ্যেই বুখ্যাত্তি অর্জন করিতে সম্্থ 

হইলেন, তাহার বশঃপ্রভা কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলেও বিকীণ হইয়া 

পড়িল । ্ 

গৌরীশগ্রে বথাকালে অধ্যাপক হইতে গতর্কবাগীশ” উপাধি লাভ 

করেন এবং কতিপয় মহান্ুভব ব্যক্তিব পরামশে কলিকাতার আগমন 

কৰবেন। কলিকাতায় অগ্পলকাল নীাত্র অবস্থিতির পরেই তিনি 

শোভাবাজারের ব্বাক্জা কমলকৃষ্চ দেব বাহাছুব্বের সহিত পবিচিত হন, 

গুণগ্রাহী কমলকুষ্ণ ভাহাকে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত কবিয়া মাসিক ২*২ টাক! 



জীবনী ৩ 

বৃত্তি, « শোভাবাজ্গাবের বালাখানার বাসের জন্য একটি বাটিক নিদ্ধাবিত 

করিয়। দেন ।--৪র্থ ভাগ, (১৩২৪ ), পু. 5৪৬৬ | 

এই বিবরণে গৌরীশক্কবের নবদ্বীপ গ্ঠ।মাধাধনের কখ। আছে । উহ 

,বাধ হয় ঠিক নহে । গৌনীশঙ্কর নৈহাটাতে হরপ্রমাদ শান্পী মহাশদের খু 

পিজামহ ( 'ন-ঠাকুবদ। ) নীলমনি গ্রাদ্রপঞ্চাননের চতুষ্পাঈীতে শাস্বাধায়ন 

কৰিয়াষিলেন। শাশ্পী মহাশঘেব ৈহ।টার বাচীতে পারিবান্রিক কাগঞ্জ- 

পজ্েন মধ্যে, ১২৩৩০৩৪ সালে (ই ইততাই২খ) গৌরীশঞ্চর যে নৈহাটবতে 

পঠদ্দশায় ভিলেন, তাভার প্রমাণ আছে । নীলদান শাযপঞ্চানন নিঃসন্তান 

ছিলেন ১ গৌরীশঙ্ষরকে তিনি পুত্নৎ সহ কবিতেন। 

হুপপ্রসাদ শান্নীত্* গৌরীশঙ্কগলবণ প্রথম জীবন সম্বঙ্গে লিখিয়া 

গিবাছেন ১৮ 

- মহায্া বালা বামমোহন হায় মহাশক বখন কালকাতার পাশ 

মণ্লার অগ্রগণ্য, পরেই সময় আমাথ ন ঠাকুবদাশার এক ছাআ আসর 

তাহার সহিত জোটেন। ইহার নাম গৌবীশক্ষদ তদ্ভাচাব্য বা খড়গুড়ে 

তট্টাচাপ্য+ ল ঠাকুরদাদ। গুড়গুডে ওট্চাধ্যকে পালন করবেন । কিছুদিন 

রামমোহন বাযেন সঙ্গে খাকিয়া »নেক বিষয়েই ঠাহাকে সাহাষয কবি 

তিনি উহাকে ত্যাগ করেন ও ব্রদ্ধনভার বিরোধী দে বসা ছিল, 

ভাহাতেই শুপস্থিত হন ও ভাতার কর্তা শনালাল ঠবিদের দক্ষিচিত্ত 

হইয়া উঠেন ।...গৌরীশঙ্করের গুরুভাক্তণ বিশেষ অভাব ছিথ না। 

আমাদের বাডীর কেহ কখনও কলিকাতায় আনলে ভিনি মাপনাকোচে 

তাহাকে কলিকাতার বাটীক্তে লইঘ। ফাইতেন ও বস বদর ভপদ্ছাল 

সময় আমার ন ঠকুরমাকে পপৃজার প্রণার্মীর ঢাক। ও কাপিড পাঠাইয়। 

দিতেন |-_বঙ্গীসু-সাহি ত্য-সশ্মিলন, ১৫ অধিবেশন, গাধানগগ। কায 

বিবরণ, পু. ২৬। 



8 গৌরীশন্কর তর্কবাগীশ 

গৌবীশঙ্কর কলিকাতায় অবস্থানকালে দক্ষিণাবঞ্জন ( তৎকালে 

“দক্ষিণানন্দন? ) মুখোপাধ্যায়ের স্বনজরে পড়েন এবং ক্রমশঃ তাহাব 

অতীব প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন । বদ্ধমানের পরাণবাবু ও তদীয় 

পলিবারবর্গের সহিত বিবাদের সময় “ম্বগীয় মহারাজ তেজশ্ন্দ্র 

বাহাদুরের কনিষ্ঠ! শ্রী শ্রীমতী মহারাণী বসন্তকুমাবী ফৌজদাবী সম্পকীণয় 

বিচার প্রাপণাথথ” গৌবীশঙ্করকে মোক্তার নিধুক্ত করিয়াছিলেন 1* 

দক্ষিণারগ্নেবই স্রপারবিশে গৌরীশঙ্কর এই দাষিহপূর্ণ কাধ্যের ভার 

পাইয়াছিলেন । কিছু দিন পরে দক্ষিণাৰঞ্জন যখন “বাণী বসম্তকুমারীকে 
বর্ধমান হইতে সঈলিকাভায় আনিয়া! কিকাতার পুলিস্ ম্যাজিছ্ে্ট বা 

সাহেবের সম্মুখে 01৮7] 015505585 নামক বিবাহ করেন,” তখন 

গৌরীশঙ্কর তাহার সাক্ষী থাকেন | 

১৮ জুন ১৮৩১ তাপ্বিখে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় “উর়ৎ বেঙ্গলের 

মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ পত্র প্রকাশ করিলে, প্রাফ-সশোধনাদি যাঁৰতীষ 

সম্পাদকীয় কাধ্য সম্পন্ন করিবার জন্ত গৌনীশঙ্কর তর্কবাগীশকেই নিযুক্ত 

করেন । তাহাদের উভয়কে লক্ষ্য কবিষা সমনাধয়িক সংবাদপত্র সশ্বাদ 

তিমিরনাশনক? লিখিয্বীছিলেন £-- 

-শস্রীযুত দক্ষিণানন্দন ঠাকুর ইনি বাবু সুষ্যকুমার ঠাকুরেব দৌহিত্র 

বাঙ্গালা লেখ পড়া কিছুই জানেন না এবং বাঙ্গালা কথা কহিতে ভাল 

পারেন না তাহাতে কচিও নাই তথাচ বাজল। সমাচাব কাগজেব এডিট 

না তইলেই নয় মাতামহদত্ত কিপিৎ সঞ্চিত আছে তাহ] তাবৎকে বঞ্চিত 

করিয়া এ কাগজের জন্ঠ কথঝ্চিং কিছু বায় করেন এক জন নাটুরে ভাট 

ক এ বিষয়ে গৌরীশঙ্কর তর্বধাপীশের পত্র উষ্টব)1--'সংৰাপপত্তে সেকালের কথা” 

হয় খণ্ড হয় সংস্করণ, পৃ. ৩৬৪-৬৫ | 

1 “রাজনীরারণ বন্গর আত্ম-চরিত' ৫ ১৩১৫ ), পৃ. ১১৯ । 



জীবনী € 

মগ্ঠপায়িকে পঞ্ডি জানিয়া চাকব রাখিয়াছেন সে নাস্তিক হিশ্দুদ্ধেবী 

কাগজ আবস্টাবধি কেবল ধাশ্বিকবর জীযুত চন্দ্রিকাকর মহাশগ্ককে কটু 

কতে আর হিন্দশান্্ম ভাল নাচ তাগাবি দোষ আপন বুদ্ধিতে যাহ! আইসে 

তাহাই লেখে এজগ্য ভদ্রলোকমাঙ কেহ এ কাগজ পাঠ করেন না তথাচ 

কাগক্ত ছাপা কবিরা কুন কএক পোকেব বাটীতে পাঠাইয়া দেন । 

'জ্ঞানাশেষনণের পর গৌবীশন্বব আগও  ভিনখানি সামঘ্িক-পত্র 

পরিচালন করিয়া গিয়াছেন-_-ঠাহাদেল কথা ধখাস্থানে লিখিত হইয়াঁছে। 

এখানে ইভাই বলিনে যথেষ্ট হইবে যে, নি সাবাদিক হিসাবে যথে্ 

প্যাতি-প্রতিপন্তি অঞ্জন করিয়াছিলেন । তিনি ছিলেন এক গন নির্ভীক 
সম্পাদক, শাহাব বচনা সহ সবল ৪. শ্রমাদ গুণবিশিষ্ক ছিল। 

কলিকাতার খ্যাতনামা! সাপুাহিক পত্র ক্ালকাট। ববীঘার? তাহার 

সম্বন্ধে একবার শিখিযাদিলেন ২ 
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গৌবীশস্কর কিবপ উদারমতাবলম্বী ভিলেন সেসখন্ধে ঠাছান 

নিজেরই উক্ভি উদ্ধত করিতেছি । ডিঙ্গপয়াঢার লীটশ দখন কশিকাতায় 

হিন্দু বালিকা -বিদ্যাল স্থাপন করেন, তন গোবাশগ্কর এই বালিকা- 

বিছ্বালয় প্রতিষ্ঠা সমর্থন করিয। লিখিনাছিলেন ৮7 

আরা কলিকাত। নগবে উিপগ্থিত হইক্বা বাজ রামমোহন গাগের 

মভিত প্রথম সাঙ্গাৎ করি এবং ভঙকালেই সাক্কু করিয়াছিলাম স্বদেশের 

কপ্রধথা ও সহমরণ শিবারপ এব বিধবাদিগের বিবা, স্ালে!কদিগের 

বিগ্কাত্যাস ইত্যাদি বিবন় সম্পয্পাথ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাতাতেট 

বা রামমোহন রায় আমারদিগকে নিকট রাখেন, ঈনং সঙ্কষরণ 



রে গৌবীশঙ্কর তর্কবা গীশ 

নিবারণ বিষয়ে ষথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত বাজাপ্র আন্ৃকৃল্য করি "তাহাতে 

কুতকার্যযও হইস্বাছি, সহমরণ পক্ষাবলম্ি পাচ ছয় সতম্র পরাক্রান্ত 

লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেণট হৌসের প্রধান হালে লা বেন্টিষ্ক বাহাদুরের 

সম্মুখে স্মরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি ভষ করি নাই-তবে 

এইক্ষণে ভয়ের বিষস্ত কি, এখন আমন! আপনাবদিগকে স্বাধীন জ্ঞান 

কপি ইহাতে দ্ানবকেই ভয় করি না মানব কোথায় আছেন, আব সদ্বংশ্য 

যুব হিন্দুগণ খীহারা বালিকাদিগের শিক্ষালয় স্কাপনে উল্লাসাত হহরাছেন 

ভাহারাও কি ক্মরণ করেন না জ্ঞানান্বেবণ পক্ত যন্ত্রাক্ধট তইলে পর 

জ্ঞানান্বেষণের শিরোভৃষা কবিতা করিতে কাহারাই আদেশ করিয়াছিলেন, 

তাহাতে আমরা যুব বান্ধবগণেন সম্মুখে দপ্ডাধমানাবস্থায় যে করিত! 

করিয়াছিলাম সেই কবিত। জ্ঞানাশেধণের শিকোভৃষা তয়, তাহার অর্থ ই 

আমারদিগেব অভিপ্রেত,-.এই কলিত গ্বারাই আমারদিগের ভাব বাক্ত 

হইয়াছে এইক্ষণেও সেই ভাবের ভাবক আছি, সহশ্র২ কি লক্ষ২ লোক 

যদি 'আমারদিগের বিকুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, তথা) আমণা বালিকাদিগের 

বিদ্ঞালয়ের অন্থকৃূল বাক্যই কহিব,--* 1--“সম্বাদ ভাঙ্কব', ২৬ মে ১৮৪৯। 

নানা সভাসমিতি ও কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সহিত গৌনীশম্কবের 

যোগ ছিল। সে-যুগে দেশেব ইষ্টানিষ্টের সঙ্গে সম্পকিত রাঁজকাধ্যাদি- 

সংক্রাস্ত বিষয়ের রীতিমত আলোচনার শ্বন্থ যে-সকল সভা গঠিত হয়, 
তন্মধ্যে বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সভাকে প্রথম বলিতে হইবে । এই সভার 

সহিত গৌরীশক্ধনের ঘনিঠ যোগ ছিল, তিনি কয়েক বার এই সভাব 

সভাপতিত্বও করিয়াছিলেন ।* 

১৮৫৯ খ্রীষ্টান্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি তাহার মৃতা হয়। তিনি অপুত্রক 

ছিলেন। ক্ত্রমোহন ভটাচারধ্যকে তিনি পালিত পুত্ররূপে গ্রহণ 

কনিয়াছিলেল। ্ 
* এসংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ, ৪১১, ৪%। 



সংবাদপত্র-পরিঢালন 
গৌরীশঙ্কর একাধিক নংবাদপর্র পরিচালন করিয্বা গিয়াছেন। 

সাংবাদিক হিসাবে সে-যুগে তাহার প্রতিপত্তি কম ছিল না। তাহার 

পরিচালিত পত্্রগ্তপির বিবরণ সংক্ষেপে দিতেছি । এগুলির বিস্তৃত 

বিবরণ আমান “বাঁ"ল। সাম্য়িক-পরর” গ্রশ্থে প্রকাশ কবিয়াছি। 

তা নান্বেষণ্? 

সংবাদপত্র-পরিচালনে গৌনীখক্করেব হাতেখড়ি হম--জ্ঞানান্বেষণ 

'পত্রে। ১৮৩১ খ্রীষ্টান্দের ১৮ই জুন তারিখে জক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায় 

এই সাপ্টাহিক পত্র প্রকাশ করেন । শিঝোভৃষা-ন্বরূপ 'জ্ঞানান্বেষণে? 

যে কবিতাটি মুদ্রিত হইত, হ্বাহা গৌবীশঙ্করের বচিত। কবিতাটি 
এইকপ ২-- 

এঠি জ্ঞান মনুষ্যাণামজ্ঞানতিমৰং হব । 

নয়াসহ্যঞ সংস্থাপা শঈহামপি সাংতর ॥ 

বাঞ্চা ভয় জ্রান ভুমি কর গাগমন । 

দয়! সত্য উভয়েকে করিষ। স্থাপন । 

লোকেন অন্্রানন্গপ হর অন্ধকার। 

একেবারে শঠনতারে করহ সংহার ॥ 

দক্ষিণানন্দন নামে-সম্পাদক হইলেও, উহার সম্পাদকীয় কাধা 

সম্পন্ন করিতেন গোৌরীশঙ্কর | ইহা ইংবেক্সী-শিক্ষিত উদারমত্তাবলগী 

ঘুবকগণের মুখপত্র ছিল। ইহার প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সঙ্দ্ধে প্রথম 

খ্যাষ এইব্প লিখিত হইয়াছিল :--. 

এক গ্রয়োজন এই বে এতদ্দেণয় বিশিষ্ট বংশোদ্ধৰ অনেক মঠাপয়ের। 

লোকের প্রপঞ্চ হাক্যেতে প্রত্তারিত হইতেছেন তাহাতে ষ্টৃহায়দিগেবু 



৮. গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 

কোন্কপেই ভীল হইবার সম্ভাবনা লা দেবিবা! খেদিত হইয়। বিবেচনা 

করিলাম যে নান? দেশ প্রচলিত বে্দবেদাস্ত মন্তুমি'তাক্ষরাপ্রভৃতি গ্রন্থে 

আলোচনাস্বার। তাহারদিগের ভ্রান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিব। 

দ্বিতীয়তঃ এই যে এতদেশনিবামি অনেকেই আপন২ জাতিবিহিত 

ধশ্মের প্রতি জিজ্তাসা করিলে ষ্থাশান্তাম্থুসারে কহিয়! থাকেন কিন্তু সেই 

মহাশয়ের] এমত কশ্ম করেন যে তাহা কোন বিশিষ্টলোকেরই কর্তব্য 

নহে ইহার কারণ কি তাহাঁও বিবেচনা করিতে হইবেক। 

তৃতীয়তঃ এই যে ভূগোলপ্রভভৃতি গ্রন্থ যদ্যপি এশুদ্েশে দেশাস্তরীয় 

ও বঙ্গদেশীয় ভাষায় নানাপ্রকারে প্রকাশ হইয়াছে তথাপি সে অভি- 

বিস্তারিতরপে প্রচার হয় নাই অতএব সকলের আশু বোধেব নিমিত্তে 

সেই সকল গ্রন্থ আমর! বঙ্গদেশীয় ভাষায় ভ্রমে২ প্রকাশ করিব। এবং 

অন্ঠ২ বিদ্য় বাহ প্রকাশ কর আবশ্াক তাহা উপস্থিতান্থসাবে প্রকাশ 

করিতে ক্রুটি করিব না ইতি । 

“জ্ঞানান্বেষণত পত্রের রচনার নিদশন-ন্বরূপ 'মামবা কিঞিৎ উদ্ধৃত 

করিতেছি *-- 
১৮৪০ সালে জ্ঞানান্েষণে গবর্ণমেপ্টের হিন্দু ধশ্ম প্রতিপালন বিষে 

আমরা যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম তাহা এই | 

স্রাঙ্ছণ ভোজন। 

মহারাজ্ঞীর ল্ুশ্রিমকোর্ট তাহারদিগের মাষ্টর ডব্লিউ পি গ্রাণ্ট 

সাহেবকে ৪* সহত্র আখটণ ভোজন করণে কত ব্য হইবেক তাহা নিশ্চন্ 

করণার্থ অনুমতি করিয়াছেন, এবং মাষ্টর সাহেব এক জন ত্রাক্ষণ কত, 

আশার করিতে সন তাহ! নিশ্চয় করিতেছেন, পশ্চাৎ লিখিত রিষির 

অস্পাদনার্থ এইস আঙ্গা হইয়াছে, এক ব্যক্তি প্রাচীন মনুষ্য ধাঙ্াকে 

গবর্ণসৈপ্ট ০ পতিস্ত করিঘাছিলেন, ভিনি লক্ষ ত্রাহ্ছণ ভোঙ্গন 



বাদপত্র-পব্রিচালন ৯ 

কবাওণের নিমিত ধন জম! বাণিয়! গিয়াছেন, যেহেতৃক হিন্দুরা এই কপ 
কাঁধ্য প্রশংসনীষ এবং অনেক২ পাঁপ নাশক বোধ করেন । বাঁসবিতারি 
শশা নামক এক ব্যক্তি, কাশিমবাজাবস্থ কোম্পানির রেসিডেপ্ট এবং 
কলিকাতার বিখ্যাত প্রাচীন সদাগব পেটি ক মেট্লগ এই ছই সাহেবকে 
কাহার ধনের অধিপতি করিয়া গিয়াছেন, তৎপরে এত দ্বিষষে জ্ুডিক্রির 
অম্ুসাবে তংসমস্ের মাঞ্টবেন প্রঙ্ি সভাপাঁতর আজ্ঞা! হইয়াছিল যে লক্ষ 

ব্রাহ্মণ ভোজন করাইত্তে কত ব্যয় হটবেক এবং কোন্ ব্যক্তির উপর 

এতদ্ধিযয়ের ভারাপপণ করা যাইনেক । মাষ্টর ৪৩০৩৮ মুদ্রা ব্যয় 

এবং দেবনাথ শান্তাল ভারাপণের উপযুক্ত পা ব্িপো্ট করাতে ১৮২৩ 

সালে মঞ্জুর হহাল। সভাপন্তি হই ব্যক্তি ইংলন্ীয়ের হস্ত হইতে উক্ত 
মুদ্রা শান্যালের হস্তে দিয়া এবশি ধন আদালছ্ে আমা বাখিলেন, কিন্ত 

এই ধন দেবনাথের প্রাপ্ত হনে ৭ বংসব পূর্বে স্রদদ সমেত ৬৩৯৭০ 

মুদ্রা ভইয়।ছিল 'আহএব তিনি সাহস পুর্বক এতদ্বিষয় সম্পল্লার্থ আবেধন 

করিয়াছিলেন কিঠ বঠী সঠম্স প্রাঙ্গণ ভোজন কবাইয়া পুনর্ববার' আদালতে. 

আবেদন কবিলেন £খ তিনি চতুদ্দশ সহল্প বাঙগণ,. ভোজন করাইতে অক্ষম 

»হইলেল এবং অবাশষ্ট ২৭০০০ মুর কেতি কফিরাউবা দিতে প্রস্ততত 

আছেন। উহা অন্ত আশ্চধোব বিষম “য উতলশ্ীষদিগোদ ভার তব্য 

অধিকার হওনের সপ্তদশ সহসব পরবে চি সভত্র ব্রা্ছণের আপিক প্রাপ্ত 

হওয়া গেল না, কিু ইনার পরুদশ বহসর পুর্বে ওয়াগেন হেষ্টিং সাহেবের 

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এভদপেক্ষ। দশ পণ ব্রা্মণ ভোজন করাইবা- 

ছিলেন এবং ক্ঠাহার মাতাগ শ্রাঙ্ধ কালীন একেবারে ৬০৯০০ আ্াঙ্গণ- 

ভোজন করাইনাছেন 'অতএন বান্ধণ বংশের দত্রিদ্রত! কিদপে সম্ভব 

হইতত পারে বরং ক্রমে তাহারদিগের ধন ও স্বচ্ছশ্দতার বৃক্ষি তউয়াছে। 

যঙ্কালীন দেবনাথের পরলোক প্রাপ্তি হইল ঠাহার পুত এবং 

ধনাধিপতি সীত্ানাথ অপর ৪ সহভ্র ত্রাহ্ণ ভোজন, করাই চে প্রার্থনা, 



. গীরাশঙ্কর তর্কবারীশ 

করিঙেন কিন্তু ব্রজনাথের পুত্র ইহ! আপত্তি জানাইলেন অন্তএব কাহাকে 

'ভারার্ণণ হইবে তাহা কোর্টের বিচাগাধীনে আছে। ৪* সহম্র বাঙ্গণ 

ভোজন হইবেক কিন্ত দেবনাথ ৬* সহশ্র ত্রাহ্মণ খাওয়াইয়াছিলেন কি 

না তাহ! কোর্ট জানিতে ইচ্ছা! করেন, এবং মাষ্টরবঝের প্রতি এই সকল 

বিষন্ক অন্থুসন্ধানার্থ অন্তুমতি করিয়াছেন অতএব মার, পূর্বে কত ব্রাহ্মণ 

ভোজন হইয়াছে অবশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগের নিমিত্ত কত ধন আছে এবং এক্ষণে 

এক জন ব্রাঙ্গণের আহারের নিমিত্ত কত ব্যয় হয় এই সকল বিপোর্ট 

করিবেন । আমর! এ রিপোর্ট শুনিতে ব্যগ্র হইয়া রহিলাম, যেস্তেতু 

যাহার! ব্রাঙ্ষণ তোজন করাইয়া থাকেন তীাহার। খেদ করেন যে 

মোললমানদিগের অধিকারকালীন .এক ব্যক্তির আহারের নিমিত্ত দুই 

আনা লাগিত কিন্ত ইংরাজদিগের অধিকার হওন পধাস্ত ব্যয় বুদ্ধি 

হইয়াছে ষেআট আনার নৃনে এক ব্যক্তির আহার চলে না। বছপি 
এক ব্যক্তির আহার ছুই আন! কিন্বা চারি আনাতে হইতে পারে তথাচ 

আমজ়্া গুনিয়াছি উক্ত তোজের বিষয়ে আট আনার নিদ্ধার্যয 

5ইথেক ।--জ্ঞানান্বেষণ, ইং ১৮৪ সাল। 

বি্ারভহর 

. ১৮৩৯ রষ্টান্দের মার্চ মাসের প্রথম ভাগে এই সাধাহিক পত্র- 

খানি, বিঘলা হইতে প্রকাশিত হয়। সম্পাদকরূণপে প্রীনাথ রায়ের . 

রাম. -পাঁফিলে,. প্রককতপক্ষে ইহার পরিচালক ছিলেন-_গৌরীশস্কর 

জররষানীণ, . কষা, কার প্রথম প্রকাশিত হইলে 'জ্ঞানান্বেষণ' 
), 
ক ্ 

পর নামাহিগেদ থে পণ্ডিত ছিলেন তিনি তাষ্র নাক সংবাদ 
কাথজপকষাপ: করিবেন & স্যাম পর আতি উত্তম হইয়াছে.” 1 



ংবাদপত্র-পরিচালন ১১ 

অল্প দিন পরেই---১৮৪০ ত্রীষ্টাব্ধের অক্টোবর মাসে শ্রীনাথ রায়ের 
মৃত্যু হয় । তাহাব মৃত্যুতে “ক্যালকাট। কুবীয়ার” পরবস্তী ১৪ই নবেশ্বর 

তারিখে লিখিষ্মাছিলেন ১ 
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উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্ট জান! যাইতেছে, “জ্ঞানান্বেষণ' পন্যের ৰাখলা- 

বিভাগের ভূতপূর্ব সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশই “সম্বাদ ভাক্করে'র 

প্রধান সম্পাদক ছিলেন । | 

প্রথমাবস্থায় আন্দুপ-নিবাসী মথুবানাথ মল্লিকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভ্রীনাথ 

মল্লিক “সম্বাদ ভাস্কর” পত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । ১৮৪৪ খ্রষ্টাব্বের সেপ্টেম্বর 

মাসে শ্রীনাথ' মল্লিকের মৃত্যু হলে গৌরীশঙ্গর তাহার সম্বন্ধে এক দীর্ঘ 

প্রবন্ধ লেখেন। তাহার এক স্থলে তিনি লিখিয়াছিলেন, “শ্রীনাথ বাবু, 

বন্ধ] কাল আমারদিগকে টাকা দিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন, 

আমারদিগের সেই প্রতিপালক মিত্র গেলেন 1” শ্রীনাথ মল্লিকের প্রতি 

কৃতজ্ঞতার চিন্ুম্বরূপ 'সন্বাদ ভাস্করে'র শিরোভাগে এই শ্সোকটি মুদ্রিত 

হইত, এরূপ হওয়াও বিচিত্র নছে 
গৌরীশঙ্করবন্তপন্মন্ধদয়ে শ্রীনাথপন্ধাতুরো। 

মপ্লোহরং সমুদেতি ভাম্করবরঃ সন্বাদ্পপ্মোদবৈ: । 

হৃৎপঞ্প্রকটায় সম্ভতমহো সম্বাদপল্মাথিনাং 

লোকানাং খলু বেদপন্ুপ্রকটেঃ জীপপ্মযোনিধধা ॥ 



১২ গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 

শ্রীনাথ মল্লিকের মৃত্যুর পর-_-১৮৪৫ প্রীষ্টাব্ধের ১৮ই মার্চ হইতে 
প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ-রচিত একটি নৃতন শ্লোক, এবং কিছু দিন পরে তাহার 

সহিত অপর একটি শ্লোক সংযুক্ত হইয়া “সম্বাদ ভাস্করে'র কঠে শোভা 

পাইতে থাকে । শোক হুইটি উদ্ধাত করিতেছি £-- 

আাতর্ববোধসযৌজ কিং চিরয়সে মৌনন্য নায়ং ক্ষণো 
দোষধ্বাস্ত দিগন্তরং শ্রজ ন তেহবস্ানমঞ্জোচিতম্। 

1 ভে সংত্পুক্তধাঃ কুরুধবমধুনা সতকুতামতাদরা- 

দেগীরীশঙ্করপৃর্বপবর্ব তমুখাছুজ্জ স্ততে ভাঙ্কর, ॥ 

নানালোককবক্রিয়ঃ সমুদিতে নব্যায়তে শাশ্বত: 

শশ্বৎস্বাঝ্ শুণ।ন্বজোজ্ঞঘলকবো দোযান্ধকারোজ ঝিতঃ 

নানাদেশবিলাস এষ খিলসম্মন্ক্বর্ণো পরো 

গৌরীশঙ্কবপূর্বপর্বতমৃখাদ্োজ্জ,জতে ভাক্করঃ ॥ 

শপথ 

সম্বাদ ভাস্কর; প্রথমাবস্থায় আশুতোষ দেবের ( ছাতুবাধুর ) বাটীতে 
ভাক্ষর যন্ত্রে মুদ্রিত হইত । ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই জান্ঠযারি হইতে ইহা 

শোভাবাজার বালাখানার বাগানে গৌরীশঙ্করের নিজ ভবনে মুদ্রিত 
হইতে থাকে । “সন্বাদ ভাস্কর, প্রথমে সাঞ্চাহিক পত্রর্ূপে প্রতি মঙ্গলবারে, 
১৪ জান্থুরাবি ১৮৪৮ হইতে অদ্ধ-সান্তাহিকরূপে প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবারে, 

এবং ১২ এপ্রিল ১৮৪৯ হইতে প্রতি মঙ্গল, বুহস্পতি ৭ শনিবারে 

প্রকাশিত হই । | 
টি? 

শোঙিটিবরের কমলরুঞ্ণ বাহাদুর “সম্বাদ ভাক্ষরে' লিশিতেন। এমন 

কি, গৌরীশঙ্করের অন্ুস্থাবস্থা্ম কিছু দিন “ভাস্কর'-সম্পাদনাও 

করিয়াছিলেন । 

'সম্বাদ ভাক্ষগ্ মে-যুগের একখানি বিশিঞ্ সংবাদপত্র ছিল । রচনার 
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শিদর্শন-ন্বরূপ “সংবাদ ভাক্করে'র একটি সংখ্যা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত 
হইল :-_ 

বিলাতী ভাষায় লিখিত “হদ্দেণীয়ু লোকেদের জীবনবৃত্তাস্ত যাহ! 

বঙ্গভাষায় সংগৃহীত হইতেছে আমারদিগেন দেশস্ক লোকেরা এ সকল 

সংগ্রশ্থ গ্রন্থ "াঠ করিয়া দেখিবেন কেন বাক্তি যাবজ্জীবন দয়ার কম্ম 

কবিয়াছেন, কেহ বাহুবলে বাজ! ভইমাছিলেন, কেহ বিগ্যাথারা স্বদেশস্থ 

সমুদায় মন্ত্রযযকে সপদেশ দিয়াছেন, কেহ বা পুণ্যবলে তাবংকে পুণ্যাত্মা 

করিয়াছেন, উত্ভাদি বিবিধ বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেবা উপদেশ প্রাপ্ত 

হষ্টবেন, কিন্তু আমরা কি দুর্ভাগ্য এই সুধলকালেও আমারদিগের দেশস্থ 

মান্ধ লোকদিগেন ভীবনবৃত্তাস্ত দেখাইমু! উত্তণ প্রদান করিতে পার্বিলাম 

না, ব্রহ্মদেশ,। জমুভ্তী, কাচ্াছ। দনিপুব, গাল, চীনাদি প্রদেশীয 

রাজ্যপালদিগের আবনবুস্তান্ত কি দেশম ভাবায় লিখিত আছে, একখানি 

চিরকুট ও নাই, ক্রেণ্চ অফ ইত্তীয়া সম্পাদক অহাশষের সহিত বিচার- 

কালে আমরা নবদ্ধাপের মহ্ারাজগোঠিণ জীবনবৃত্তান্ত চাঠিয়াছিলাম, 

রাজবাটা হইতে প্রত্তযত্তর আসিল আমবা বাহ। জানি 'ভাহাই লিখিয়া 

উত্তর দিব তাহাতেই অনুভপ হইল পাক্পবিনারের। আমারদিগের 

অপেক্ষ। ক্টাভানদিগেব বংশাবলীর বিষয় অধিকাগ্রসন্ধান করেন নাতি, 

সুতরাং আমাবদিগের গ্ঞাত বিনয় মাত্রই লিখিতে হইল আমরা তাঙগাতেই 

ফ্রেগ্ড অফ ইন্তীয়া সম্পাদক মহাশসের সভিত বিচারে জয়ী তইয়াছি, 

নাটোর পুঠিয়া রাজবংস্টদিগেব পূর্বাপুকলীর কাণ্ডও এই প্রকার গোল- 

যোগে বঠিয়াছে, কলিকাতা নগরীয় বাঙ্গণ ও ধনিগণ কেহ পূর্ক- 

পুকুরাদগের জীবনবৃত্তান্ত লেখেন নাই, কেবল জ্রীযুত রাজা কালার 

বাহার ক্ঠাার পূর্ব্বপুকুষীয় কাধ্য চরিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, আর 

রাজ! রামমোহন রায়ের জীবন বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে, হারকানাথ বাবুর 

জৈবনিক বিষয় আমরা সংক্ষেপে যাহা লিখিয়াছি তাঙাতেই শেষ আর 
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কেহ বিষ্তারত বিবরণ লেখেন নাই, কিন্তু প্রকৃত দ্পে তাহা লিখিলে 

এক বৃহ পুস্তক হয় এবং সাধারণ লোকেরাও তাহ! পাঠ করিয়া সস্থুষ্ 

হইতে পারেন, দর্পনারায়ণ গাকুর, গোপীমোহন ঠাকুর, হবিমোহন ঠাকুর, 

মোতিনীমোহন ঠাকব, বা জধনাবায়ণ ঘোষাল বাহাদুর, রাজ) 

কালীশস্ক৭ ঘোষাল বাহাদুর, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, বাজ! বাজবলত রায় 

বাহাদুর, শাস্তিরাম সিংহ, প্রাণকৃষণ সিংহ, জয়কুষ্জ সিং, রামদ্ুলাল 

দেব, বামলোচন ঘোষ, নিমাইচরণ মল্লিক, গৌরচরণ মল্লিক, বৈষ্বদান 

মল্লিক, প্লাক্তা গোপীমোহন দেব বাহাদুর, অক্ররচন্ত্র দত, দেওয়ান 

কাশীনাথ মল্লিক, দেওয়ান রামসেবক মল্লিক ই'তাদি মহামহম 

ব্ক্তিগণা-*ণাহসদয়াদি প্রকাশের বিবিধ কম্ম কবিয়া প্রথিবী ঠইতে 

গিয়াছেন তাহারদিগেব এক এক ব্যক্কিব জীবনবৃত্তীন্ছে এক২ ইত্তিভাস- 

পুস্তক হয় কিন্ত আক্ষেপেব বিষয় এই যে এ সকল মহাপুরুষগণের 

বংশানলীব নিকট প্রার্থনা কবিলে ক্বাহারা! এমত চতুরঙ্গুলীপরিমিত পত্রও 

দেখাইতে পারিবেন না তাহাতে কোন মহাজনের জীবনবৃত্তাস্ত লিখিত 

হইয়াছে । | 

যে সকল মহামহিমের! বর্তমান আছেন, ইহ্াবাও অনেক সৎকম্ম 

করিয়াছেন ইহারদিগের জীবনবৃত্তীস্তই বা কোথায় লিখিত হইল, আব এক 

শত বৎসর পরৈ যদি কেহ ভিজ্ঞাঁনা করেন বাজ! সত্যচৰণ ঘোষাল বাহাছুব, 

হরকুমার ঠাকুর, পপ্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, গৌপাললাল ঠাকৃব, 

উপেন্্রমোহন ঠাকুব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজ রাধাকাস্ত বাহাছুর, বাজ! 

কালীকুফ্ বাহাছুর, এবং তাহার ভ্রাতগণ, শিবনারায়ণ ঘোষ, রামনারায়ণ 

দত, ছুর্গীটরণ দত্ত, দেবনাবারণ দেব, আশুতোব দেব, শরীক সিংহ, রাজ 

বৈচ্চনাথ রায় বাহাদুর, মতিঙাল শীল, প্রাণকৃষ। মল্লিক. শ্রাকুষ্ণ মল্লিক, 

ুরুদাস দত্ত ইত্যাদি ধনিলোকেরা কি২ সৎকম্জ করিয়াছিলেন তবে এই 

সচল মহাশয়দিগের কশ্মের বিষয় কেহ বলিতে পারিবেন না, অথচ 



সংবাদপত্র-পরিচালন ১৫ 

অনেকেই বলিয়া থাকেন, “মহাঁজনে। ষেন গতঃ স পন্থা” এস্বলে মহাজন 

বাক্যার্থ-পূর্ববপুকষগণ, ভ্ঠানারা যে পথে চলিয়ছেন সেই পথই পথ, কিন্তু 

পূর্বপুরুষের কি২ সৎকণ্ম কবিয়াছিলেন কেহ তাহা বলিতে পারেন না, 

ভিন্নদেশীয় লোকের হিন্দু জাতিৰ ভাবায় সাহারদিগের পূর্ববপুক্ষষগণের 

জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ কবিশ্চেছেন হিন্দু বালকের! এ সকল লোকের দীবন- 

বৃত্তান্ত দেখিয়া কটাহারদিগের কাধ্যেব অন্থগমন কবিষে, ইহাতে, কেন, 

খ্বী্টারান হইবেক না, অতএব আমরা পরামর্শ ধলি ধনি হিন্দু মহাশয়ের, 

আপনারদিগের বধ্যে চাপা কবিয়া টাকা সংগ্রহ ককন, সেই ট/কাতে 

পূর্ববপুরুষগণের জীবনবৃত্তান্ত লিখিত পুস্তক হউক, এনং আপনারদিগের 

জীবনের কাধ্যও লেখা হইতে থাকুক, এই সকল পুস্তক দেখিয়। উত্তর- 

কালীন বংশাবলী পৈত্রিক পথে চলিবেন, এবং ধন মহাশয়দিগের নাম 

কণ্ম লিখিত পুস্তক সকল পুৃথিবার ক্রোডে খাকিয়া মঠন্র২ বৎসর পরেও 

ভাহারদিগেব পরিচয় দিবে, বায়ন্প লঙ্গ পাজস্বের মহীশ্বর "মহারাজা ধিগাজ 

বাম্কুষ্ণ বায় বাহাছুর”.কত নৎকম্ম করিয়।ছিলেন এবং ত্তাহার কি প্রকার 

জ্ানমৃতুযু হয় কোন পুস্তকে তাহা! লেখ! নাই, কেবল মহারাজের 

মুত্যুকালের ,একটা ভাষা গান ষাহ। ভদ্রেতর সাধারণ লোকমুখে শুনিতে 

পাই এই স্থলে তাহার কিয়দংশ গ্রহণ কবি, এ মহাপাজ গঙ্গাঠীরে দেহ 

স্থাপন করিয়। গান স্বরে কাহার ভোলানাথ নামক ভূহ্যকে বলিয়।- 

ছিলেন, “আমাব মন যাঁদরে "চুলে, বালির শধ্যায় কাগীর নাম বলিও 

কর্ণস্ুলে” এই গান করিতে কবিতেই ঠাভার মতা হইয়াছিল, অতএব 

অনিত্য ধনের ও দেহের অভিমান মিথ্যা, ধন দেহ সঙ্গে সাদ না, জীবনে 

যিনি খাতা করেন তাহ] লিপিবদ্ধ হইলে বন্ৃকাল থাকে, এঠদেশীয় মান 
মহাশয়ের! ইহ| বিবেচনা করিবেন।--১৭ মে ১৮৫১। 



১৬ 'গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 

“সম্বাদ রসরাজ" 

১৮৩৯ শ্রীষ্টান্বের ২৯এ নবেম্বর “সন্বাদ রসরাজ” প্রকাশিত হয়। 

এক্ষেত্রেও গৌরীশগ্কর তর্কবাগীশই “সম্বাদ বসবাজে'র প্রকৃত পরিচালক 

ছিলেন--যদ্দিও আমর। কালীকাস্ত গঙ্গোপাধ্যায়, গঙ্গাধর ভট্টাচাধ্য ও 

ধর্দাস মুখোপাধ্যায়ের নাম বিভিন্ন সময়ে সম্পাদক-রূপে উল্লিখিত 

হইতে দেখিয়াছি । 

'সঙগাদ ধসরাজ? প্রথমে সাপ্াহিককপে প্রতি শুক্রবার, পবে অদ্ধ- 

পাপ্তাহিকরূপে প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবারে প্রকাশিত হইত । গালিগালাজ 

ও অশ্লীল রচনা প্রকাশ করিয়া “সম্বাদ রসরাজ" অনেকেরই বিরাগভাজন 

হয়াছিল, এবং ইহার ফলে গৌবীশঙ্কর তর্কবাগীশের অর্থবণ্ড ও একাধিক 

বার কারাবাস ঘটে । শেষে “২৮ অগ্রহায়ণের [ ১২৬৩] রসরাজে বিধবা- 

বিবাহের অনুকূলে অত্র নগরীয় সর্বমান্ত দলপতি মহামতি মহোদয়- 

দ্রিগের পরিবার পরীবাদ অকথ্য অসত্য প্রকাশ কবাতে সুবনমান্ 

'কলিকাতার রাজগণেবাই বসবাজের মুণ্ডুপাতার্থে দণ্ডধর হইলেন” 

মহারাজ কমলরুষ্চ বাহাদুর 'বসরাজে'র নামে বাজদ্বারে অভিযোগের 

উদ্যোগ করাতে গৌনীশস্কর .“সম্বাদ রসরাজে'র প্রচার রহিত করিয়া 

সে-যাত্রা পরিত্রাণ লাভ করেন। ১৮৫৭ শ্রীষ্ঠার্ধের ২রা ফেব্রুয়ারি 

তারিখে “সম্বাদ রূসরাজে'র তিরোধান ঘটে । গৌবীশঙ্কর 'সগ্ধাদ 

রসরাজে এই বিদায়-বাণী লেখেন ২₹--- 

পু *শোকাপনোদন" ও “রসরাজ বিদ্বায়" 

কুকপক্ষ পাুপক্ষ, উভর পক্ষী বাহিনী মধ্যে যখন শ্রীকৃষ্ণ বিমান 

সংস্থাপন করিলেন তখন ধনগ্রয় শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন “নহি প্রপস্ঠামি 

মমাপন্ুতাদৃঘচ্ছোকমুচ্ছোষণমিজিয়াপাম। অবাপ্য ভূমাবসপত্বমৃদ্ধং রাজ্যং 
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করাশামপি চাধিপত্যং |” অর্থাৎ আমি যছ্ঘপি পৃথিবীতে অতুল 
সম্পত্তিযুক্ত নিষ্ষপ্টক রাজ্য আর দেবতাদিগের আধিপত্যও পাই তথাপি 
যে শোকেতে আমা ইন্দ্রির সকল শুফ হইতেছে তাহার নিবারণের কোন 
উপায় দেখি ন।। 

আমরা এত কাল “আমরা১" বলিতাম এইক্ষণে আর আমবাং 

বলিতে পারিতেছি না, যীহারদিগকে প্রাণাধিক বন্ধু জানিতাম এবং 
ধাহারদিগকে আমব। জানিয়া “আমরা১' লিখিয়াছি, ষাহার! সঙ্কট সময়ে 
বক্ষ! করিয়াছেন, ছুঃখে দুখী হইয়াছেন, পীড়িত হঈয়াছি গুষধ পথ্য 

দিয়াছেন, যন্ত্রাগাবে কি বাজদ্বারে যেখানে চাহিয়াছি সেইখানেই অর্থ 

দিয়া রক্ষা করিয়াছেন, সৎপরামর্শ দ্বারা সাহসে রাখিয়াছেন এইক্ষণে 

ভাহাবাই আমারদিগের বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন, সর্ধ প্রকারে 

ধযাহারদিগের অন্থুশ্রহে আমরা, আমরা, ছিলাম তাহারাই যদি পক্ষাস্তষ 

হইলেন তবে আর আমরা, আমরা কৈ? একাকী আমি, তইয়া 

পড়িয়াছি, অর্থাৎ এই বন্ধু বিচ্ছেদ শোক আমাক মোহিত করিয়াছে, 

আমাৰ সাহসিক স্বভাবকে আচ্ছনম্স করিয়া ফেলিয়াছে, অভিলাষকে 

নিকটে ল্সাসিতে দেয় না, আমোদমূল পলায়নপর হইয়ান্ে, ইন্দ্রিয় সকল 

অচল হইয়া গিয়াছে, নফ়লদ্থয় ছল+ কবিতেছে, এই বন্ধু বিচ্ছেদ রূপ স্কট 

সময়ে শোক পরিহারের উপায় কি, দি কুবের "তুল্য এরশবর্ধ্য এবং দেবরাক্ত 

রাজ্যও পাই তথাচ এ শোক নাশের সছুপায় হইবেক না, নিদারুণ শোক 

হৃদয় বিদারণ করিতেছে । 

দেশমান্ত অগ্রগণ্য গ্ীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাছুর, বাহার সম্গ্তণগণ 

পরিগণন। কালে আমার প্রখরা লেখনীও পরিহার স্বীকার করে এবং 

ভ্ীবৃত রাজা কমলকৃঞণ বাহাছুর ধিনি কনিষ্ঠ হইযাও সর্রাশে এ জ্যেষ্ের 
কাব বিশিষ্াচারে গৌরব গরিষ্ঠ হইয়াছেন এবং অস্যান্ত মান্তবর দলপতি 

মহাশক্গণ বাচার! দান মানাদি দর্বব গুণে সান্ত গণ্য ধগ্চলাত করিয়াছেন, 



২০ গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 

আমর! “হিন্দুরত্বকমলাকর' প্রকাশ করিলাম, এই পত্র হিন্দু ধর্ম পক্ষেব 

পক্ষ বক্ষার অদ্ত্র স্বরূপ হইল, স্ব সাধারণ ধশ্মপরানুণ হিন্দু মভাশযগণ 

এই অন্ত্রকে ত্রহ্ষান্ত্র জ্ঞানে রক্ষা করুন,*-- | 

'হিন্দুরত্বকমলাকর” পত্রের ক্দেশে এই ক্লোকটি মুদ্রিত হইত $- 

ধন্দ্বত্বমনুঘত্শালিভিঃ সৌরভে চ বিততে ধৃতাদরৈ: । 

হিন্দুবত্বকমলাকরঃ পবং সঙ্জনৈঃ সততমেন সেব্যতাম ॥ 

ঈশ্বরচন্দ্র গুস্ত ও গোরীশঙ্কর 

গৌনীশঞ্করের সংবাদপত্র-পরিচালনার কথা শেষ কত্রিবার পূর্বের 
তাহার সঙ্গে ঈশ্বর গ্রপ্তের সম্পর্কের উল্লেখ ন। করিলে এই প্রসঙ্গ 

অপসমাঞ্ধ থাকিবে । বয়সে গৌরীশঙ্কর ঈশ্বরচন্দ্রের অপেক্ষা বারো 

বৎসরের বড় ছিলেন । কিন্ছ উভরেরই সাংবাদিক জীবন একই বৎসরে 

--১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে আরস্ত হয় । তার পর ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এক পক্ষ কালের 
ব্যবধানে উভয়ের লোকান্তরপ্রাপ্ধি পর্যন্ত স্দীর্ঘ ২৮ বৎসর ধরিয়া সে 

যুগের সংবাদপত্র-জগতের এই ছুই দ্রিক্পালের জীবন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে 

সম্পর্কিত ছিল। গ্ুপ্ত-কবি তর্কবাগীশের পাগ্ডিত্য এবং সাংবাদিক হিসাবে 

তাহার কৃতিত্বের প্রশংসা করিতে কার্পণ্য করেন নাই । “সংবাদ 
প্রভাকরে'র সঙ্গে তর্কবাগীশের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়! ১২৫৩ সালের 

_ হবা বৈশাখের “সংবাদ প্রভাকরে? ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "স্থবিখ্যাত 
পণ্ডিত ভাস্কর-সম্পাদক তর্কবাগীশ মহাশয় পূর্বে বন্ধুবূপে এই প্রভাকরের 
অনেক সাহাধ্য করিতেন, এক্ষণে সময়াভাবে আর সেরূপ পাবেন না।” 
১২৫৪ .সালের ১লা বৈশাখের “প্রভাকরে+ও ঈশ্বরচন্দ্র পুনরায় লেখেন, 

র “ভাক্কর-সম্পাদক ভষ্টাচাধ্য মহাশয় এই ক্ষণে যে গুরুতর কাধ্য সম্পাদন 

কর্টিতছেন, তাহাতে কি প্রকারে লিপি ছার! অন্মৎ পের আম্মকুল্য 
রগ 
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ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর ২১ 

কবিতে পারেন? তিনি ভাস্কর পত্রকে অতি প্রশংসিত রূপে নিষ্পন্ন 

করিয়া বন্ধুগণের সহিত আলাপাদি কৰঝেন, ইহাতেই তাহাকে যথেষ্ট 

ধন্যবাদ প্রদান করি । বিশেষতঃ স্থখের বিষয় এই যে, সম্পাদকের যে 

. যথার্থ ধন্ম, তাহ। ভাহাতেই আছে 1 

এই মন্তব্য হইতে উভয়ের আন্তরিক প্রীতি ও মৈত্রীর সম্পককই 

সুচিত হয়। কিন্তু ১২৫৪ সালেই 'অকন্মাৎ কয়েক মাসের জন্য 'পাষগ্ু- 

পীড়ন, ও “সম্বাদ .্সরাছে"র প্ুষ্ঠায় ঈশ্বব্রচন্দ্ ও গৌরীশঙ্করের মধ্যে 

তুমুল বাগ্যুছ্ের হ্থত্রপাত হয় এবং ঘুমে তাহা রুচি ৪ শ্ীলতার মাত্রা 

'আতিক্রম করে । এই সম্বন্ধে বঞ্ষিমচন্দ্র পিখিযাছেন, 

ঈশ্বরচন্দ্র "পাহগুপীডন" এবং ভতর্কবাগীশ “রসব।জ" পত্র অধল্খনে 

কনিতাধুদ্ধ আবন্ভ করেন। শেষে নিতান্ত অশ্লীলতা, আনি, এবং, 

কুৎ্সাপূর্ণ কবিতার পরস্পরে পবস্পরকে আক্রমণ করিতে থাকেন। 

দেশের সর্বসাধারণে সেই লড়াই দেখিবার জন্ত মণ্ত তইয়া উঠে। (সই 

লডাইয়ে ঈশ্ববচন্দ্রের জয় হয়। 

কিন্তু দেশেব কুচিকে বলিহান্ি! সেই কবিতাযুদ্ধ ষেকি ভদ্গানক 

ব্যাপার, তাহা এখনকার পাঠকের বুঝিয়া উঠিবাধ সগ্ডাবনা নাহই। 

দৈবাধীন আমি এক সংখ্যা মাএ রসরাজ এক দিন দেখিয়া ছলাম। 

চারি পাঁচ ছত্রেক বেশী আর পড়া গেল না । মন্ুষ্যভা। যে এত কদর্যয 

হইতে পারে, ইহা অনেকেই জানে না। দেশের লোকে এই কবিতা- 

যুচ্ছে মুগ্ধ হইয়াছিলেন | বলিহারি কচি! আমার স্মরণ হইতেছে, ছুই 

পত্রের অঙ্গীলতার জালাভন হইদ।, লং সাহেব অঙ্গীলতা নিবারণ জন্য 

আইন প্রচাবে বত্তবান ও কৃতকাধ্য হয়েন । সেই দিন হইতে অর্গীলতা 

পাপ আর বড় বাঙ্গালা সাহিতো দেখা যার না। 

স্বাভাবিক নিয়মেই সে যুগের এই ছুই জন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকের 

কোন্দল লোকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং 



২২ গৌরীশক্কর তর্কবাগীশ 

সাময়িক-সাহিতা-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইহাকে একটু বাড়াইয়াও দেখা 

হইয়াছে" কিন্তু উভয়ের মধ্য এই বিবাদ অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, 

এবং শেষ পধ্যন্ত যে উভয়ের মধ্যে পূর্বব সৌহাদ্দা ফিরিয়া আপিয়াছিল, 

তাহারও যথেই্ প্রমাণ আছে । বঙ্গিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,“তর্কবাগীশ 

গুরুতর পীড়াম় শধ্যাগত হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহাকে দেখিতে গিয়া বিশেষ 

আত্মীয়তা প্রকাশ করেন ।” ঈশ্বরচন্জ্রের মৃত্যুকালে তর্কবাগীখও 

মৃত্াশষ্যায়। তিনি সেই মৃত্যুশয্যা হইতেই “ভাক্করে, প্রশ্নোত্বন-ছুলে 

যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার শেষাংশ হইতেই বুঝিতে পারা 

যাইবে, গ্ুপ্-কবির সহিত তাহার হৃদয়-সম্পর্ক কি পরিমাণ গভীর ছিল । 

গৌবীশঙ্কর লেখেন 
প্র। তাহার [ঈশ্বরচন্দ্রের ] গলজাযাত্র! ও মৃত্যুশোকেস্স বিষয়, 

শনিবাসরীর ভাঙ্করে প্রকাশ হয় নাই কেন? 

উ। কে লিখিবে? গোরীশঙ্কর ভষ্টাচাধ্য শম্যাগত । 

প্র। কত দিন? 

উ। এক মাস কুড়ি দ্রিন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কার 

' ভঙ্রীচাধা এই ছুইটী নাম দক্ষিণ হত্ডে লইয়া বক্ষঃস্থলে বাখিয়! দিয়াছেন, 

যদি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান, তবে আপনার পীড়ার বিষয় ও প্রভাকর- 

সম্পাদকের মৃত্যুশোক্ষ স্বহস্তে লিখিবেন, আর যদি প্রভাকর-সম্পাদকের 

'অন্থগমন করিতে তয়, তবে উভয় সম্পাদকের জীবন বিবরণ ও মৃতু; শোক 

প্রকাশ জগতে অপ্রকাশ রহিল । 

গৌবীখঙ্কর তাহা! প্রকাশের স্থযোগ পান নাই । তাহাকে সত্বরই 

'প্রভাকর'-লম্পাদকের অন্থগমন করিতে হইমাছিল ।* 

* “টন ওণড ও গৌরীশ্কর" প্রসঙ্গ ্বর গুণের কবিতা সংগ্রহ গ্রন্থের ভূমিকার 
বন্ধিসচশ্র- 'ঈশ্বরচত্র গুপ্তের জীবনচ্পিত ও কবিস্ব' প্রবন্ধের ৬৩-৬৬ পৃষ্ঠা অবলম্বনে 
লিখিত । + 



নটিত ও সঙ্কলিত গ্রন্থ 

গ্রন্থকার হিসাবেও গৌরীশক্করের যথেঈ খ্যাতি ছিল। তিনি 

অনেকগুলি গ্রন্থ রচন। বা সঙ্কলন করিয়াছিলেন । যেগুলির সন্ধান পাওয়! 

গিয়াছে, প্রকাশকাল সহ নিয়ে সেগুলির একটি তালিকা দেওয়া 

হইল ।-- 

১। ভগবদৃগীতা--৯ম অধ্যায় পধান্ত। ১২৪২ সাল (ইং ১৮৩৫)। 

২৯ আগস্ট ১৮৩৫ তারিখের “সমাচার দণে' উহার যে বিজ্ঞাপন 
প্রকাশিত হয়, তাহ] উদ্ধৃত হইল-_- 

বিজ্ঞাপন ।--সকলকে জানান যাইতেছে ভগব্দ্গীত! গ্রস্থ পূর্বে 

স্থানে বঙ্গ ভাষাতে অন্ববাদ হইয়! প্রকাশ তইয়াছে কিন্ত তাহাতে 

গ্লোকেব সম্পূর্ণভাব এমত সুপ্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় নাই যে তাহাতে 

ন্পবুদ্ধি জনেব বোধগম্য হয়। তন্দন্তে শ্রীযৃত গৌরীশঙ্কর তকবাগীশ 

মূলের নীচে অঙ্কমঠি্ত স্বামিকৃত টীকা ও বঙ্গভাষাম্ুবাঙ্গের নীচেও অঙ্কা- 

সহিত স্বামিকৃত টীকা দিয়া মুদ্রাঞ্থিত করিয়াছেন ইহ দেখিবাষাত্রই সকপ 

সন্দেহ দুব হয়। এই গ্রস্থ কলিকাতাব জ্ঞানাম্বেধণ মুদ্রাধন্ত্রালয়ে অথবা 

ফোড়াস্সাকোব শ্রীযুূত বাবু রাজকুষ্ণ সিংহের পুপোগ্ানে অন্বেষণ করিলে 

পাইতে পারিবেন । 

২। ভগবনধূগীতা__-সমগ্র অংশের অন্থবাদ । ইং ১৮৫২। 

২১ সেপ্টেম্বর ১৮৫২ তারিখের সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়” পত্রে প্রকাশ-- 

নুবিজ্ঞ প্ডিতবর ভাস্বর সম্পাদক শ্রযুক্ত গৌনীশঙ্কর তর্কবাগীশ 

ভট্টাচার্য মহাশয় কর্ডুক ভগবপগীতা গ্রন্থ গৌড়ীয় সাধুভাষায় অস্থবা্িত 

হইয়! মুল টীক| সহিত অতি পরিষ্কারকগে মুড্রাপ্ষিতানস্তর প্রকাশিত 

হইয়াছে ।..-সম্পাদক মহাশয় ইতিপূর্বে এ খ্রশ্থের প্রথমান্ধ অর্থাৎ 

মবমাধ্যায় পর্যন্ত 'অসুবাদ করিস! মূল টীকা শুদ্ধ প্রকাশ কৰিয়াছিলেন 



২৪ গৌরীশঙ্কর তর্কবা গীশ 

তাহার অনুবাদিত গ্রন্থ পাঠে ধন্বপরামণ ব্যক্তিমাত্রে নিবস্তর নিরতিশয় 

সুখান্রভব কবত প্রার্থনা করিতেন অপরাদ্ধও ত্বরায় প্রকাশিত হয় কিন্ত 

মধ্যে কিম্ুৎকাল সম্পাদক মহাশয় তথ্বিষয়ে পবিশ্রম স্বীকারে বিরতি 

অবলম্বন করাতে তাহাদের বাসন পূর্ণ হইতে পারে নাই এক্ষণে সম্পাদক 

মহ1শর উক্ত গ্রস্থের অপরাদ্ধ অস্থবাদ করিয়। সমুদায় একত্র মুদ্রিতানস্তর 

প্রকাশ করাতে সকলের মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিবেন । অন্যান্য 

বাক্তিদের কর্তৃক ভগবদগীত। গ্রন্থের অন্তুবাদ ভাধাপগ্ঠে সংকলিত হইয়া 

যাহ] প্রকাশিত আছে তাহাতে গীতাশাস্ত্রের তত্বজিজ্ঞান্ুদিগের জিজ্ঞাস! 

নিবৃত্তি তইতে পারে না কেন না গ্র গ্রস্থের অর্থ তাৎপধ্য অতিশয় কঠিন, 
অপব ছন্দোনন্ধে কোন পুস্তকেব অবিকল অন্থবাদ হয় না সুতবাং তাহাতে 

কাহারও বিশেম উপকাৰ দশিবার সম্ভাবন] ছিল ন। |... 

১২৭৮ সালে গৌরীশঙ্কবের পোস্ঠ পুত্র ক্ষেত্রমোহন বিছ্যারতু 

এই ভগবদগীতা পুরঃপ্রকাশ করেন। ইহা হইতে গৌরীশঙ্কব-লিখিত 
ভূমিকাটি নিগ্লে উদ্ধাত করিতেছি ₹_ 

নমো জগদীশ্বরায়। 
সন্বিবেচক গুণগ্রাহক মহাশয়দিগেব প্রতি এই পুস্তক সম্পাদকের 

বিনীত পূর্বক নিবেদন | 

ভগবদর্গীতা যেরূপ মান্ত গ্রন্থ এবং তৎপাঠে যাদৃ গপকার দর্শে তাহ! 

লিখিয়া জানাইবার প্রয়োজন করে না পৃথিবীর অনেক ভাগেতেই 

ভগবদগীতার জুন্দর অন্ভরাগ আছে, বিশেষতঃ ধণ্মশীল হিন্দু মাত্রই এ 

গ্রন্থকে হিন্ফুদিগের সর্ব শাস্ত্রের সার বলিয়। জ্ঞান করেন এবং গীত 

মাহাত্ব্যেও লিখিত আছে শ্রকুষ্ণ সব্ব শাস্ত্রের সারাংশ গ্রহণ পূর্বক 

তগবপগীতায়- সংস্থাপন করিয়াছেন অতএব এতাদৃশ গ্রন্থের প্রশংস! বিষন্নে 
আন অধিক লিখিয়া! জানাইতে হয ন।। 

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভগবদগীতার অত্যন্ত কঠিন ভাবসমূহ 

সকলের বোধগম্য হয় না! এবং অল্টেবা ভাষাপন্ে ভগবদগীতার ফে 



বরিত ও সন্কলিত গ্রন্থ ২৫ 

অনুবাদ করিয়াছেন আমি তাহার নি! করি ন। বরধ। এই কঠিন গ্রন্থের 

ভাষাস্তর কবপে সাহসী হইয়়াছিলেন একারণ গ্রন্থকর্তীরা প্রশংসিত বটেন 

কিন্তু তাহারদিগের গ্রন্তে মূল গ্রন্থের তাবৎ শব্দার্থ প্রকাশ হয় নাই এবং 

অল্পদশি ব্যক্তির তাত! বুঝিতেও পাকেন না অতএব সম্পাদক গৌড়ীয় 

কোমল ভাষায় তাহার ভাবাম্তর করিলেন, যাহারদ্িগের অক্ষর পরিচয় 

ও গৌড়ীয় ভাষার শবকবোধ হইয়াছে ক্তাহারা এই অস্থবাদ পাঠ করিম! 

অনাযানে ভগবদগীতার সার বুঝিতে পারিবেন, সম্পাদকের অভিলাষ 

এই পুস্তক দারা পাঠকবর্গকে আহ্লাদিত করিবেন অতএব শ্রীধবন্বামির 

আভপ্রায়াহ্ুলাবে স্ব ভাবাস্তন করিয়া অগ্তান্ত অধ্যাপকগণকে 

দেখাইফাছেন ইভাতে ভখসা করেন পাঠক মহাশয়ের চেয় জ্যান 

কবিবেন না। 

ষগ্ঠপি কোশ মহাশয় কোন শ্লোকেক অন্থবাদে মন্দেহ করেন এই 

কারণ সম্পাদক নামভাগে মূল, দক্ষিণে মুবাদ, উভয়ের নিয়ে শ্রীধরদ্বামিও 

টাকা মুদ্রত কবিল্ন, যাহার সংশয় জন্মে অন্থুবদিত শ্লোকের অঙ্ক, 

দেখিয়া তরদন্কে অঞ্কিত মুল টীকা দৃষ্টি কৰিলে ভাৎপধ্য জানিতে 

পাবিবেন, , ভগবদর্গীতার মূলে কোনং স্থলে এক শ্লোকের সহিত এ 

শ্লোকের অন্বয় সম্বন্ধ আছে আতএব অন্থবাদের মধ্যে, এক এক হলে 

এ সকল ছুই কিনব অধিব' সলোকের অঞ্চপাঙড হইল । 

গৌড়ীয় সাধুভাবায় ছগৌরীশর তকবাযীশ ভগবদসী-চার ভাবাত্তর 

কবিলেন। 

গৌরীশক্করের অন্তবাদের নিদর্শন-ন্বরূপ কিছু উদ্ধৃত করিচতছি নি 

কশ্মষোগ কনিয়া। শুদ্ধচিত হইলে পর শরীর ও. ইঙ্ছিযুগণ বশাড়তি 

হয় এবং আত্মা সর্্বভূতের অন্তর্বামী হইতে পানেন, অতএব এ প্রকার 

মন্থুধ্য বন্তপি লোকরক্ষার্থক অখৰ! স্বাভাবিক কণ্ঃও করেন? তথাচ সে কণ্ম 

স্টাহার বন্ধনেয় কারণ হয় না ॥ ৭॥ ( কশ্ম করেন অথচ কশ্মজন্া ফলেতে 
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পুস্তকখানির শেষ কয় পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :-- 

প্রীগৌবীশঙ্করেণৈব নীতি শক্ষ। ত্বরৈধিণ। | 

শান্ত্ররনিধেরর্ডাৎ নীতিরত্বং সমুদ্ধতং ॥ ২৪৮ ॥ 

সকলের নীতিশিক্ষা হইবে সব্থব। 

এই অভিলাববশে শ্রীগৌরীশঙ্কব | 

শান্্রনিধি হইতে বাছিয়। বত্ব সার । 

করিলেন নীতিবত্ব পুস্তক উদ্ধার 1 ২৪৮ ॥ 

৭। অআহাভারত, ২য় খণ্ড । “উদ্যোগ পর্বানধি স্বর্গারোহণ পর্ব 

পর্যযস্ত। বঙ্গ ভাষা পথ্য কাশীদাস রচিত । শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচাধ্য 
ংশোধিত 1-**সন ১২৬২ সাল পৌম।৮ 

ইহার ভূমিকাটি উদ্ধত করিতেছি :-- 

আমর! যখন এই মহাভারত সংশোধন করি তখন ভাম্বরে 

লিখিয়াছিলাম বহু ব্যয়ে নান! স্থান হইতে কাশীবান দাসের সময়ের লিখিত 

পুস্তক আনাইয়। বাজারে প্রচলিত কাশীদাপি মহাভারত সংশোধন 

করিতেছি, অতি শীঘ্র তাহ! মুদ্রাঙ্কিত কগিব, কাশীরাম দাস হস্তলিখিত 

ছুই খণ্ড পুস্তকে মহাতারঙ প্রকাশ করিঘ্বাছিলেন, সেই সময় অনেকে 

সাহার পুস্তক লিখিঘ। লইয়া! যান তাহাতেই বঙ্গদেশের নানা প্রদেশে 

কাশীদাসি মহাভারত ব্যবহার হইয়াছে 'তৎপনে এতদ্দেশে ছাপাযন্ 

শে আছ 

* কাশীদানী মহাভারতের বটতলা .সংস্করণ কবে প্রথম মুদ্রিত হয়, নিয়োক্ত বিজ্ঞাপন 

হইতে তাহার আতান পাওয়া ধাইবে £-- 

“কাশীদাসি মহাভারত ।--কলিকাত। নগ্নবীযর় শোভাবাজার বটতল। গ্বানীয় 

প্রসিদ্ধ পুণ্তক বিক্রয়কারি ্রযুত বাবু সধুনুদন শীল কাশীদাসি মহাতারত মুপ্রাছিতে 

কদিয়াছেন, হ্রীরামপুরীয় পারি জীবুত মাসণমেন সাহেষের মহাভারত ছাপাক্ 

পরে এই ছাপা হইল,*** 1”--“লন্বাদ তাক্ষর', ৭ জানুয়ারি ১৯৫৪ । 
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স্থাপিত হইলে কাশীদাসি মহাভারত মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বহুব্যাপক. হয়, 

দোকানী পসারী পধ্যন্ত সকলে কাশীদাসি মহাভারত পড়িতে আব্স্ত করে 

তাহাতেই ছাপাকরেবা বারম্ধাৰ এ মহাভারত ছাপিয়া অনেক লত্য 

করিয়াছিলেন কিস্ত যখন দেখিলেন কাশীদাসি মহাভারতের প্রতি অনেক 

লোকের মনোযোগ হইল তখন সকলেই যথেচ্ছরপে মুজ্রান্কিত করিয়া 

বিক্রস্ধ করিতে লাগিল্পেন আর মৃল্লের প্রতি প্রায় কেহ দৃষ্টিপাত রাখিলেন 

না, 'জাহাতেই কাশীদাসি আভশ্রায় সকল বিপরীত হইয়। উঠিল, পদ 

পদার্থ মিলন পধাশ্তও রহিল না পরে শুরামপুরের সম্পাদকের! 

কাশীদাসি মহাভাবত বিক্রুয়ে লভ্য দেখিয়া শ্রকাশ কগিলেন কাশীদাসি 

মহাভারত সংশোধন কবিরা মুক্রার্কিত কন্পিতেছেন কিন্তু ভাহারাও 

সংশার্ধন করেন নাত, শ্রাবামপুরে মুপ্রাঞ্কত কাশীদাসি মহাভাবত 

আমারদিগেব নিকট বহিস্বাছে এবং কাশীদাসেব সময়ের তস্তলিখিত 

তিনখালা পুস্তক আনাইয়াছি তাহার সঙ্গে মিল করিয়া দেখিয়াছি 

প্রীরামপুরে মুব্রাঞ্কিত কাশীদাস মহাভারত প্ধপাস্তর হইয়। গিয়াছে, 

কাশীদাসের সময়ের হস্তলিখিত মহাভারত, ভ্রীরামপুরে মুভ্রাক্ষিত 

মহাভান্কত, বাজাক্ক মহাভারত, সকল নহাভানত দেখ্য। আমব। বছ ব্যধ- 

পবিশ্রমে কাশীদাসের অভিপ্রার উদ্ধারপূর্ধক কাশীদাসি মহাভারত 

মুদ্রাঞ্কিত করিতে আরম্ভ কারয়াছিলাম পরমেশ্বর কপার শেষ খণ্ড অথাৎ 

উদ্চোগ পর্ববাবধি স্বর্গারোহণ পর্ব পধ্যস্ত সমুদ্ধায় পর্বব মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছি 

এতদ্ধেশীষ লোকসকল বাহার কাশীদাস মহা ভাপতেগ প্রতি ভক্তি রাখেন 

্টাহারা এহ শেষ থণ্ডের মুল্য ২৯ ছুই টাক! (প্রপরণ করয়া গ্রহণ কক্ুন, 

আমবা আদি পর্ববাবধি বিরাট পর্বৰ পধ্াভ্ত পর্বব লকলে? আদর্শ পৃবের 

প্রাপ্ত হই নাই শেষ খণ্ডের আদর্শ অগ্রে পাইকাছিলাম। ভহপনে প্রধান 

প্রধান লোকদিগের নিকট হইতে ব্সাদি পর্ববাবধি বিরাট পর্ব পধ্যন্ 

প্রালীন গ্রস্থ আনাইয়াছি সেই দকল পুস্তকের সহিত গীরানপুর 
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মহাভীরতের পদ পদার্থ মিলন করিতেছি অতি শীঘ্র প্রথম খণ্ড ছাপাইতে 

আরস্ভু করিব... | শ্রীগৌবীশক্কর  ভট্টাচাধ্য । (“কাশীরামদাস” 

মহা ভীরত"-_ শ্রীপূর্ণচগ্ত্র দে-লিখিত ভূমিকা, পু" ২৫-২৬।) 

দেখ যাইতেছে, মহাভারতের শেষ খগুটি--উদ্যোগ হইতে 

স্ব্গীরোহণ পর্বৰ পথ্যন্ত-- প্রথমে মুদ্রিত হইয়াছিল । কিন্ত প্রথম খণ্ডটি 

--আদি হইতে বিবাট পর্ব--পরে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানিতে 

পারি নাই । 

৮7 চত্তী। মূল ও গোবিন্দরাম সিদ্ধান্তবাগীশাদি. টীকাকারগণ 
সম্মত1 টীকা সহিত । ১ টবশাখ ১২৬৫ (১৩ এপ্রিল ১৮৫৮) । 

দঃ সং এ 

পাদরি লং এব আরও কেহ কেহ 'পাকরাজেশ্বর' গ্রন্থের রচয়িতা- 

হিসাবে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের নামোল্পেখ করিয়াছেন । প্ররুতপক্ষে 

ইহার রচয়িত। ছিলেন-_বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার ॥ গ্রস্থকারের মৃত্যুর পৰ 
১২৬০ বঙ্গান্দে “বদ্ধমানাধীশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাক্্র -মহতাপ চন্দ. 
বাহাছুরের "্মাদেশমতে শ্রীযুক্ত গৌরীশন্করু তর্কবাগীশ কর্তৃক সংশোধিত” 
হইয়া! পুস্তকখানি পুনম্মুত্রিত হয় । 

গৌরীশঙ্করের কয়েকটি প্রবন্ধ 'অুবাদক সমাজ “কর্তৃক প্রকাশিত 

'সংবাদসার* পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। ১২ জাঙ্য়ারি ১৮৫৪ তারিখের 
'সম্বাদ ভান্করে* গৌরীশক্কর/িথিয়াছিলেন £- ৃ 

*সংবাদসার' এই পুস্তকের মধ্যে মধ্যেং প্রতিমৃন্তি আছে এবং 
১৯৮ পৃষ্ঠায় ত্রাক্কিত হইয়াছে: | সংবাদসার গ্রশ্থে ব্গ ভাষার সকল 

সমাচার সার বিষয় উদ্ধত হইয়াছে এবং কোন জাতির ধর্খের বিপক্ষ নহে 

অতএব সর্বজাতীয় বালকেরাই ইহ! পাঠ করিতে পা্ষেন--ষদিও ১৮৪৯ 

সালে আমরাই" স্ানাথেষণ পত্রের সম্পাদক ছিলাম এধং সংবাদ কৌমুদী, 



উপসংহার ৩১ 

সংবাদ শুধাকর ইদানীং সন্থাদ ভাক্কর প্রভৃতি নমাচার পত্র হইতেই উক্ত 

গ্রন্থে অধিক বিষয় উদ্ধ'ত হইয়াছে তাহার বহছলাংশই আমারদিগ্লের 

লিখিত, বালকদিগেব পাঠার্থ এই খ্রস্থ চলিত হইলে অনুবাদক 

সমাজাপেক্ষা আমরা অধিক সুখী হইব । 

উপসংহার 

গৌবীশঙ্করেব জীবন ও বন্ধমুখী প্রতিভার বিস্তাবিত কাহিনী -ইহ! 

নহে । এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বিস্তারের অবকাশও আনাদের নাই । বর্তমান 

পৃন্তিকার স্বল্প পরিসবে সা"বাদিক ও সাহিত্যিক হিসাবে তাহার 

ঘৎকিঞ্চিৎ পরিচয় 'প্রদানেরই আমরা চেষ্টা করিয়াছি মান্জম। মাসষ 

হিসাবে গৌরীশঙ্করের অনমনীয় দুঢ়তা এবং প্রন্ডাবশালী ব্যক্তিত্ব যেমন 

আমাদের দৃষ্টি আকধণ করে, তেমনই গ্রশ্তাদ্দি সম্পাদনে তাহার পাত্িত্য 

এবং সংবাদপত্রের পুষ্ঠা তাহার ওজস্বিনী ভাষ| ৪ স্পষ্ট প্রকাশভঙ্গী9 

আমাদিগকে মুগ্ধ করে। অবশ্ঠ, যে প্রগতিমন্ত্রে উদ্ব,দ্দ হইয়া “জ্ঞানান্গেষণ' 

মীরফৎ তিনি সংবাদপত্র পরিচালনায় ব্রতী হইয়াছিলেন, শেব-বয়সে 

-হিন্দুরত্রকমলাকরে? তাহা রক্ষণশীলতায় পধ্যবসিত হইয়াছিল কি না, 

সে অ্রটিল সমশ্তার সমাধান করা এখানে সম্ভব নহে। কিন্তু বঙ্গদেশের 

অনগ্রসর পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়া আপন অধ্যবসায়, পাগুত্য এবং 

ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তিনি নাগরিক সভ্যতার মর্স্থলে আম্মগ্রতিষ্ঠার হুরহ. 

সাধনায় যে সাফল্য অঞ্জন করিরাছিলেন, তাহা অনন্যসাধারণ । আমাদের 

প্রথম যুগের বাংলা-গগ্য-রচয়িতৃবৃন্দের মধ্যে ত্তাহার স্থান কোথা, সে 

বিষয় বিশেষজ্ঞগণই স্থির কবিবেন; কিন্তু সে যুগের একজন শ্রেঠ 

সাংবাদিক ও পত্তিত হিসাবে তাহার সম্মানিত উচ্চাসন অবশ্য ্থীকাধ্য। 

সমসাময়িক নাংবাদিকগণের নিকট তিনি কি পরিমাণ শ্রদ্ধা অর্দন 



ঘড২ ,  গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 

করিয়াছিলেন, তাহার একটি মাত্র উদাহরণ দিয়া আমর! এই আলোচনা 

শেষ করিব। তাহার মৃত্যুর পাচ দ্রিন পবে ১৮৫৯ শ্রীষ্টান্দের ১০ই 

ফেব্রুয়ারি তারিখে “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়? লিখিয়াছিলেন £-- 

হ1 কি খেদেব বিষয়, বর্তমান সময়ে বঙ্গ ভাষায় বিবিধ বিদ্যা প্রভৃতি 

সর্ধ আলোচন। করিয়া এদেশেৰ মানব মণ্ডলীব ক্ষেম বিস্তারার্থ সকলেরই 

মনে অন্ুবাগ জন্মিতেছে এ ষময় এক পক্ষ মধ্যে তুই জন বাঙ্গাল। সমাচার 

পত্র সম্পাদক মানব লীলা সন্ববণ করিলেন ? পাঠকবর্গের অবগন্তি 

ভইয়াছে প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় আকম্মিক রোগে আক্রান্ত হই 

কএক দিবস মধ্যেই [ ২৩ জান্ুুয়ারে, শনিবার ] ভৌতিক কলেবব বিসর্জন 

করিয়াছেন, ভাঙ্কর সম্পাদক গত শনিবার [ € ফেব্রুয়াবি ] পুর্ববাহে 

ভাগীরথী তীবনীর স্থিত জার্ণ শীর্ণ তনু পরিত্যাগ করিলেন। উল্লিখিত 

দুই সম্পাদক অতিশয় শুলেখক, ছুই জন ছুই বিবয়ে বিশেষ ক্ষমতাবান 

ছিসেন, প্রভাকর সম্পাদক মহাশক্ের বিবিধ বিষরক কবিতা যাহ দৈনিক 

'ও মাসিক প্রভাকরে অক্ষর নিবদ্ধ আছে তাহ। যাবৎ বর্তমান থাকিবে 
তাবৎ এ মভোদদের প্রশংসায় গুণজ্ঞ মানব মাত্রের রসন। কদাপি শ্রান্ত 

হইবেক না, ভাক্কর সম্পাদক মহাশয়ের গঞ্চ রচনায় বিশেষ পারকত। 

ছিল, বিশেষতঃ তান সহজ ভাবায় স্বাভাবিক বিধয় সকল এপ্রকার 

লিপিবদ্ধ করিতেন যে তাহা! পাঠ করিয়। পাঠক মাঝ্রেরই অন্তঃকরণ 

পরনানন্দে পুলকিত হইত । উভয় সম্পাদক মহোদয় হইতে দেশের 

অবস্থা শোধন ও সর্বসাধারণের জ্ঞান বদ্ধনার্থ সর্বদ।! নান! প্রস্তাব 

বিরচিত হইত । তাহারা দীর্ঘজীবী হইলে বর্তমান সময়ের সাধারণ 

হিতান্ুরাগ্গী ও হ্থদেশীব জ্ঞান জনগণ অসংশষষ বিবিধ প্রকারে আম্নকৃল্য 

প্রাপ্ত হইতে পারিতেন, অত্বএব দেশের সৌভাগ্যাঙ্কুরোদয় সময়ে এ ছুই 
মহাত্বার মানব লীল! সম্বরণ অতিশয় অনিষ্টকর হইল। 

৫ 
অভির 



সাহিত্যুসাধক-চবিতযালা-8 

রামচন্দ্র বিদ্াবাগীশ, হরিহরানন্দ তীর্ঘনবামী 
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বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
২৪৩১, আপার সারকুলার রোড ূ 

কছিকাত। 



প্রবাশক 

উরাষকমল সিংহ 

বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ 

প্রথম সংস্করণ--কার্তিক ১৩৪৮ 

দ্বিতীয় সংস্করণ-_-আঙ্গিন ১৩৪৯ 

যুলা আট আন? 

 সুক্ীকর-_পীীসৌরীন্রনাথ দাস 

শনির প্রেস, ২৫২ মোহদধাগান রো কলিকাতা" 
২২-*১২(১০1১৯৪২ 



বা" ভাষায় প্রথম বাংলা অভিধানকার হিসাবে রামচন্দ্র বিদ্ভাবাগীশের 
নাম বাঙালী মান্ধেরই স্মরণীয় । কিন্ত বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যাক্জ, 

'অভিধানকারই ছিলেন না, তিনি এক জন খ্যাতনামা! স্মার্ত পণ্ডিত 

ছিলেন। সে যুগের সামাজিক বছ ব্যাপারেই তাহাকে বিধান দিতে 

হইত। এতদ্বাতীত, তিনি ত্রাঙ্মদমাজের প্রথম আচাধ্য ছিলেন। 
দুঃখের বিষয়, তাহার সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত কোনও বিস্তৃত আলোচন। হয় 
নাই । ইহাতে আমাদের জাতীয় অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পাইয়াছে। 

সেকালের সাময়িক পত্রা্দি এবং কলিকাত। সংস্কৃত কলেজের পুরাতন, 

নথিপত্র হইতে আমি বিছ্যাবাগীশ মহাশয়ের কিছু বিবরণ সংগ্রহ 

করিয়াছি । এই পুস্তিকাঁয় তাহাই লিপিবদ্ধ কখিলাম। 

বাল্য ও ছাত্রজীবন 

বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে--১৮৪৫ খ্রীষ্টাৰের এপ্রিল মাসে 
“তত্ববোধিনী পত্রিকা" তাহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত 

হয়। তাহাতে তাহার বাল্য ও ছাত্রজীবন সম্ধদ্ধে নিয়লিখিত বিবরণটি 

পাওয়া যায় +-- 

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামচজ্জ রিভাবাগীশ ১৭৭ শকের ২৯ মাঘ বুধবারে 

পালপাড়া নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছির্লেন। তাহার পিতা প্রীযুক্ত 

লগ্রীনারায়ণ তর্কভূষণের চারি পুত্র; জ্রোষ্ঠ পুত্রের নাম নন্দকুদার 
লগ 



এ * টি ০৩ 

রামচজ্র বিভ্াবাস্সিশ ও ধঁরিহরানন্দনাথ তীর্ঘথামী 

বিদ্ভালঙ্কার, তিনি গার্হস্থ্য আশ্রম পরিত্যাগ পূর্বক সন্তযাসাশ্রম গ্রহণ 
করিলে হরিজরানন্দরাথ তীর্থস্বামী কুলাবধোৌত নামে খ্যাত ছিলেন; 

মধাম পুত্রের নাম দ্বামধন বিস্তালঙ্কার, তিনি শ্ুতি শান্তে উৎকৃষ্ট জপে 

বুমৎপন্ন ছিলেন, এবং আপন গৃহেতেই অধ্যাপনা করিতেন; তৃতীয় 

পুত্রের নাম রাম প্রসাদ ভট্টাচাধ্য ; এবং শীষুক্ত বামচচ্দ্র বিগ্তাবাগীশ মহাশয় 

সর্ব কনিষ্ঠ ছিলেন । 

বিগ্তাবাগীশ মহাশয় ব্যাকরণাদি বুযুৎপত্তি শান্তর স্বীষ্ু গ্রমেই 

অধ্যয়ন পৃর্বক কাশী প্রস্তৃত্তি পশ্চিমাঞ্চলের নান স্কানে ভ্রমণ করেন । 

পরস্ত প্রত্যাগমনানস্তর প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর বরঃক্রমে শাস্তিপুরস্ 

স্বামমোহন বিগ্ভাবাচস্পতি গোস্বাম ভট্টাচাঙ্যের নিকটে স্ৃত্যাদি শাস্ত্র 

অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 

পরস্ধ হরিহরানন্দনাথ তীর্ঘস্বামী দেশ পধ্যটন করত রঙ্গপুরে 

উপস্থিত ইয়া তত্রস্থ কালেক্টবির দেওয়ান রাজা রামমোহন রায়ের 
সহিত্ত সাক্ষাৎ করিলে রাজ! তাহার শান চর্চা বিষে অত্যন্ড আমোদ 

প্রযুক্ত তীপ্বস্বামকে মহা সমাদর পূৃর্ধক আহ্বান করিলেন ।*** 

রামমোহন' রাদ--'তীর্থত্বামিকে সমভিব্যাহারি করিয়া ১৭৩৪ শকে 

[ ১৭৩৬? ] কলিকাতা নগরে আগমন করিলেন। এই কালে বিদ্যাবাগীশ 

মহাশয়ের অন্যান্ত ভ্রাতারা তাহার প্রতি অনেক প্রকার বিরাগ প্রকাশ 

করাতে, এবং সাহাকে পুথক্ করিয়! দেওয়াতে, তিনি অতান্ত বিপদগ্রস্ত 

হয়েন, এ প্রযুক্ত স্ভাহার জোষ্ঠ ভ্রাপ্তা উক্ত তীর্৫ঘন্বামী বাজার নিকটে 
'আাহাকে আলরন পূর্ধাক্ত সাক্ষাৎ করাইয়! দিলেল। বিদ্যাবাগীশ মহাশক 

ব্মতিশয় বুদ্ধিমান, এবং সংস্কৃত ভাষাতে শব্দালঙ্কারাদি ব্যুৎপতি শানে 

ও ধর্ম শা অত্যন্ভ-ব্যুৎ্খন প্রযুক্ত 'হাজ। তাহাকে মহা! সম্ঞম পূর্বক 

 শহপ কছিজেন। ভিন: & বাজার ইচ্ছানছুসারে কাহারে সভিব্যাহারি 
এশিাসাহ দির নায় এবং আদ বুৎপ পর্ডিতের নিকটে উপনিষৎ, ও 



কষ্মপীবন ২৯ 

বেদাস্ত দর্শনাদি মোক্ষ। প্রযোজক শান্তর অধ্যরদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, . 

এবং তাহার স্থাভাবিক উজ্জ্বল মেধা বশত; অত্যল্স কাল 'যধ্যে.. উঞ্চ, 

শাস্ত্রে অসাধারণ সংস্কারাপয় হইলেন। প্রথমত: তিনি বঙ্গভাষাতে এক 
অভিধান ও জ্যোতি; শাস্ত্রের একখণ্ড প্রকাশ করেন, এবং, তাহ।, বিকির 
দ্বারা কিঞিৎ ধন সংগ্রশত পূর্বক পরিবারের বাসের জন্ত শিমুলিয়াস্থ হেছুছা ৮ 

পুষ্করিণীর উত্তরে এক বাটা ক্রয় করেন। পরজ্ত তিনি রাজার নিকটে: : 

ক্রমশঃ অতিশয় প্রতিপন্ন হইয়া তাঙার বিশেষ আনুকৃল্য দ্বারা "তে হয. 

পুক্করিণীর দক্ষিণে এক চতুষ্পাঠী সংস্থাপন পূর্বক কয়েক জন ছাত্রকে ' 

বেদান্ত শান্ত্র অধ্য(পন! করিতে লাগিলেন । এইরূপে তাহার শান্রজ্ান 

এগুকার উজ্জ্বল হইল, বে সাকার উপাসকদিগেব সহিত বাজার যে সফল 

শাস্ত্রীয় বিচার উপস্থিত তইয়াছিল, তাহাতে ভিনিই প্রধান সকযোগী 

ছিলেন-- রাজা তাহাব পবামর্শ বাতীত কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রকাশ 

করিতেন না।' এবন্প্রকার ধর্ম চর্চা জঙ্গ তান ক্রমশঃ অত্যন্ত নান্ক ও : 
বিখ্যাত হইয়। উঠলেন । -"তত্ববোধিনী পত্তিকা» ১ বৈশাখ ১৭৬৭ 

শক। ও 

কর্মজীবন 

কলিকাত। গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক 

১৮২৭ ঞ্রষ্টাব্ষের মে মাসে পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ২৪-পরগপ 

জিলা-আদালতের জজ্-পঞ্চিত নিযুক্ত হওয়ায়, কলিকাতা গবর্মেন্ট সংস্কৃত 

কলেজে স্বৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শুন্য হয়। এই পদে এক জন যোগ্য 
'অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার গুষ্ঠ ধর্জেখ-কতুপক্ষ বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন) 
এই পদের অন্ত. পনর জন প্রার্থীয় হধ্যে রামচতা-রিস্কাবারিপ পরীগা 



৮ রামচন্দ্র বিষ্াবাণীশ ও হরিহরানন্দনাঁথ তীর্ঘস্বামী 

সর্বা,শে উপযুক্ত বিবেচিত হন । বিগ্ভাবাগীশ মহাশয় ১৪ মে ১৮২৭ 

তারিখ হইতে মালিক ৮০. বেতনে সংস্কৃত কলেজে স্বৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক 

নিযুক্ত হন। তাহার নিয়োগ-সম্পর্কে সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন 
সেক্রেটরী উইলিম্বম প্রাইসের নিয়লিণিত মন্তব্যটি উদ্ধৃত করিবার 

'যোগা £-- 

০০৯4৯ 00008110 2000159965০010 ৮898 185060, 50 5161706 6159 46050007065 

01 9900195898-8৮ 19 988026 0০911989, £০£ 609 0080959 ০0৫ 2:000৮- 

£0125 21 85521212569 29 6০0 60910 15800906155 07611699500128 102 659 

01799, 85 9] 2৪ 1০0 01১6511010818 ০9161595669 ০৫ 07091012095 75 1১11016 

9 0106 00265 6008 38201056800 6০ ৮9 02023000650 107 0135 00720201669 

8০10650 ৮5 0০5521000906 ৮০ 09691001709 8109 00988 01 980019065ধ% 

1০৮ 00৮110 ৯০০০1062991 দ26992 12015100819 ৪০০07970815 99029 

1055৮:0 00 6158 9002810 800. 697 ৮936 0015 85:81001060 1১9 1১7, 

70800 জচেএ 20579811 ০01] 52০ স:০৮৪ আহ65০ 8287৩:৪ 6০179 

00888070880 00: 019867309+ 10989 92591001888 1১%517)8 0960 0119051969ত 

৯০ 69 06097 10097030985 01 009 09023755699) 900. 00930070890. 26 6129 

₹০৪16 01 032 078] 93:900158068010, 6189 14161017978 608072 172 60738109:- 

808 25800 01021507 9 10852586981) 9৪ 97031738176]7 05511990. £০0 8৩ 

819056100 8753 6770 9607665৮5 1)988 609:910979 60 19903202709100. 10170 ৪৪ 

& 6 09:80) 60 প্রা00990. ০ 6209 7১0701196076226 01 9700126 1101558801 222 

ঠ09 99089786 0011919% ₹592%890 27 60৩ 29818056190) 01 10591086159. 

16৮৮ 14 21897. 

রামচন্দ্র দশ বংসর সংস্কৃত কলেজে স্বতিশাতন্্রর অধ্যাপনা করিয়া- 

ছিলেন । তাহার পর একটি অভাবনীয় ব্যাপারে তিনি পদচ্যুত হন। 
ব্যাপারটি সংক্ষেপে এই £-- 

গবর্ষেন্ট ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্ষের ১লা আগস্ট কাশীর বিশ্বস্তর পণ্ডিতের 

জমিপারি-সংক্রানস্ত একটি মামলা সম্পর্কে দুইটি গ্রশ্ত পাঠাইয়া তৎসম্বন্ধে 

ক 2১050280001 58141795220 (512159010৩2) 01 205 (051080% 

. ০০0৮৩122555 38775016 ০01158৩ ০০ 750 9059 7835. ইহাতে “19865 ০৫ 
45007075702) খুলে রাহে নিয়োগের এই তাডিখ ছেওয়। আছে! 



কম্মজীবন - ৯ 

স্কত কলেজের স্থতিশাস্বাধ্াপকের অভিমত বা ব্যবস্থাপত্র চাহিয়া 
পাঠান । পরবর্তী ১৫ই আগস্ট তারিখে বামচন্দ্র বখাবরীতি ব্যবস্থাপত্র 
দেন, এই বাবস্বাপঞ্জে সংঙ্কত কলেঙ্ছগেব অন্ঠান্ত প্ডিভবগেরও স্বাক্ষর 

ছিল 1% 

এই ব্যবস্থাপত্র সকৌন্সিল গবর্ণব্-জেনারেলের নিকট ভ্বমাত্থক 

বিবেচিত হওয়ায়, বিদ্যাবাগীশকে স্বতিশাদ্বাধাপকের পদ হইতে 
অপসারিত করাই সাবাত্ত হয। তদনুলারে ১৩ মাচ ১৮৩৭ তারিখে 

ভারত-গবর্ষেণ্টের পেক্েেটরী ম্যাকুনটেন (ড. চা. 18002926520) 

বাংলা-সরকাবের সেক্রেটরীকে যাহা লিখিখা পাঠান, নিয়ে তাহ] উদ্ধৃত 

কব হইল 
[0 6050 01010101001 62০ 309£00৮ 01623621 01 10007) 00090.011 

606 10010 01 609 4১107001658 01 617 9805116 (1011976 %/100 17270. 81870 

62৭৬5০৬৮56৮ 09৮6৮500609 0912)0560 11010 69 001198৭, 1১0 ৯৪ 

(1065 6 2006 09701655078 0£ 650 8059710 096 1১8৮/ 50095 60917 01910০6 

1309 105৩ 0১22)0727891 ০1006101178 00010 6925 95717195815885 হে 

১556115170 69: 8০০0003 01 ঠ2০০ 00821070 19010 108. 81009 17992 

0০০৫ ৮০179 21059005536 1825 19 20100910200 89 08350200010 605 

€59৪ 00091998০07 ০£ 1.৮, 71001707507 90000127100 850091160, 920 1056 

602 2996 1052 8020072181750 9 6০ 629 13011090965 01 61291 ০০00006, 

করপক্ষের এই 'মাদেশ অগুমারে বিগ্াবাগীশ মহাশরকে কর্ম হইতে 
অপসারিত করা হয়। সংস্কৃত কলেজের কম্মচারাদের মাহিনার খাতায় 

প্রকাশ, বিছ্যাবাগীশ মহাশয় ১৮৩৭ শ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যান্ত মাহিন! 

পাইয়ািলেন। 

১৮ মে ১৮৩৭ তাবিণে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ইংরেজীতে একখানি 

স্থদীর্থ আবেদনপত্র গবর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলে পেশ কনিয়াছিলেন। 
৯ শা ও শা শ্পীপদাকি কপ শপ শী পপ শশি পপ পপ পি শপ উপ আস জজ সপ 

* ৪৫শ বর্ষ ১য় সংখ্যা পে. ১১১-১৩) 'সাহিত্য-পরিবং-পত্রিকা'র প্রন্গুলি ব্বস্থাপরর 

সমেত মুদ্রিত হ- ১২1 

২ 



১০ বামচন্দ্র বিচ্যাবাগীশ ও হরিহরানন্দনাথ তীর্থন্বামী 

ইহাতে তিনি নিঙ্ষের ব্যবস্থাপত্র যে নিভূলি, তাহা প্রতিপাদন করিবার 

জন্য পূর্বগামী বহু পণ্ডিতের_-এমন কি, উইলসন সাহেবের নজীরের 
উল্লেখ করেন । তিনি আরও জানাইয়াছিলেন £-- 

[8 1538 0050 20000009011 05 98190 2060 91908 ০020. ৮100 15 

10869170) 2730. ০00198 ০ 18 0017:0809200920৩ £০৮57%209৫ ৮০ 00: 

'10977)08151186 07) 636 196৮ 10581226 25 609 0911589 99০:05৯20) 208 

617৮৮ 5০00৮ 209280551186 88 60005 630091197. 11০00 00 1709056567020, 

(2:0০ 006 0£ 83000105200 26870505৫19 6109 98612000810). ০1 9০0০$9৮+ 

ঘ8))006 609 91069081008 ০0৫ 138 07910101 27251081১90 0০:06 

0০৮ $০ 2100 0 20 00002620165 8697790, 1০ 018 90155106020) ০0 0০ 

80508170815 60105010 15110)8916 99£019 615০ 05279 930100হ16 05 

4000181317)6 ৪01) 93:010565009 2৪ 10010060705 ১6লাঠ 05108269, 

এই আবেদনপত্রে কোন ফল হয় নাই ।*  এসম্বন্ধে কতৃপক্ষের 

সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করিতেছি £-- 

৮৮79 28205061200 009 08067%] 1009৮, 2০. ৭4 09690 ১0৩ 

92] 0006 1586 (50819171006 8021 00105109755100 69616102801 809 

[00820015553 120059165০1 ৮9 738722:99 9)১0] 921089116 09119899 05108 

15969228101 6০ 90899, | 

18%501-0গ00 : 01; ৮101) 808 08790] 75090081088561010 06 &1% 

809 01012010108 03010 00256 0962 91150709011 6015 9889 610০ 10186 

* বিদ্াবাগীশের প্চাাতির কারণ' সম্বন্ধে তববোধিনী পত্রিক।' বূলেন &-- 

“্মাজ। রামমোহন রায়ের সহিত কোন কোন ইংরাজের অপ্রণয় থাকাতে 

তিনি এক ব্যবস্থা! উপলক্ষে রাজার সহযোগি বিদ্ভাবাগীশ মহাশয়ের প্রতি অনর্থক 

অপবাদ প্রদান করিয়া তাঁহাকে কণ্ধচত কয়াইলেন ।”--'তবযোবিনী পত্জিক), 

১ বৈশাখ ১৭৬৭ শক। 

দুইটি কারণে এই মন্তব্য ভিত্তিহীন বলিয়াই মনে হয়। প্রথমতঃ, রামচক্রের পদচ্যুতির 
সাত বৎসর পুর্বে রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন এবং তথাঙ্গ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাবকে তাহার 

সত্য হর দ্বিতীকতঃ, পণ্ডিতদের ন্যবস্থাপত্র-বম্পকে কেবলমাত্র, রামচন্দ্রই পদচ্যুত হন 

দাই--পয়ন্ত কাশী সংস্কৃত কলেজের এক জন পণ্ডিতেরও ঢাকরি গিয়াছিল। 



কশ্মজীবন ১১ 

73020196009 (305920.02 39109285] 01 03 হছে 0০20921 2.০6 09820102. 

612৮ 0065 9০৮7 ৪5:০258 0090০2009726108 5৮178700995 50000351255 6০ 

00590220859 ০:০০ 628৮ 609 02570819800. 1১1100168 ৮5915 25060860107 

5০7506 30806859810 0155 9১005861012 01 6128 1৬ ০১ 6229 1991008৪01০ 

2016690 £00. 61591000010 42058 15019819100 [য় 00900038 90০০:410215 

26501585 (1586 61098700961 10155 7১9 19)90690---106501 (000 0086 

12৮90969017085 01 689 ৮৮, 102015 606 30527090203 58597%] 22 00072011 

20 6109 18597009 109106, 91097 8506 670৩ 45 99176771897. 

বিছ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রতি গবর্ষেপ্ট ক্বিচার কবেন নাই। 

তাহাকে আত্মপক্ষ-সমর্গনেন যোগ দেওয়] উচিত ছিল, কিন্ত তাহার 

অনপ্পোধ সন্বেণ্ড তাহা ব্যবস্থাপত্রের ক্রটি তাহাকে দেখাইয়া দেওয়া 

হয় নাই । 

রামচন্দ্র শেষপধান্ত স্থবিচার লাভের মাশায় বিলাতে কোর্ট অব 

ডিপেক্টসের নিকট আবেদন স্রিয়াছিলেন। বিলাতের কর্তৃপক্ষের 

বিবেচনায় তিনি নিরপরাধী সাব্যস্ত হন, কিন্তু পূর্ববপর্দ আর ফিরিয়া 

পান নাই ; তাহাকে জানান হইয়াছিল মে, ভবিষ্কাতে কোন পদ শুন্য 
হইলে অগ্রে তাহার বিষয় বিবেচনা করা হইবে 1% 

হিন্দুকলেজ পাঠশালার অধ্যাপক 

১৮৩৯ শ্রীষ্টাবন্দের জুন মাসে হিন্পুকলেজ-সংলগ্ন বালা পাঠশালা. 

ভিত্তি-প্রন্র স্থাপিত হয । হিন্ুকলেছের অধ্যক্ষগণ রামচন্দ্র বিদ্যা বাগীশকে 

এই পাঠশালার প্রধান অধ্যাপকের পদে নির্বাচিত করেন । ১৮ জানুয়ারি 
সপ সাপ ০ পপ শিপ শপ তাপসী শি তি কাশি ১৩ স্কক্ষ পাপ পাপ প শপ শা পিপিসপপীকিকাশিি ১১১১১ 

* রাষচজ্র বিগ্ভাবাগীশের পদ্দচ্যুতি সম্পর্কে সমস্ত নশিপত্র কলিকাত। সংস্কৃত কগেজে 

আছে। এ সম্বন্ধে বিলাতের বর্তৃপক্ষের আদেশাদি ভারত-্পবর্ষেন্টের ঘণ্তরে দেখিয়াছি 

(55৮77 10210. ৮7০0085. 5 4৯6৫. 184০, ই 03, 17, 19, 2০ 719 805. 184০.) 



১২ রামচন্দ্র বিগ্ভাবাগীশ ও হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী 

১৮৪০ তারিখে এই পাঠশালার পাঠারস্তকালে বিগ্যাবাগীশ মহাশয় 

বাংলায় একটি বক্তৃতা করেন । ইহা! পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল । 

১৮৪০ গ্রীষ্টাব্ে তিনি শিক্ষায় অগ্রপর পাঠশালার ছাত্রদিগকে কতক- 

গুলি বক্তৃতা! দিপ্লাছিলেন, তাহা পরে “নীতিদর্শন' নামে প্রকাশিত হয় 1৯ 

রামচন্দ্র বি্যাবাগীশ ছয় খাস পাঠশালার সহিত সংশ্লিঞ্ ছিলেন 

বলিয়। মনে হইতেছে | কারণ, ১ জুলাই ১৮৪০ তারিখে ক্ষেত্রমোহন দত্ত 

মাসিক ৪০২ বেতনে “স্ুপাবিন্টেডেণ্ট” নিযুক্ত হন । এই পাঠশালার 

প্রথম শিক্ষক ছিলেন-_ব্মানাথ শামণঃ ; ইনি ১৮ জাভয়ারি ১৮৪০ 

তারিখে মাসিক ২০২ বেতনে নিযুক্ত হন 1৭* 

সংস্কত কলেজের সহকারী সম্পাদক 

১৮৪১ শ্রীষ্টাব্বের শেবাশেষি সংস্কৃত কলেজের আযাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরী 
মধুস্থদন তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হয়। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই শূন্য পদের 

_ জন্ত আবেদন করিলে কলেজ-কর্তৃপক্ষ তাহাকেই নির্বাচিত করেন। 

বিছ্যাবাগীশ ১ জান্গয়ারি ১৮৭২ তারিখ হইতে মাসিক ৫০২ বেতনে 

স্কতি কলেজের সহ্-সম্পাদকের কর্ে যোগদান করেন! এই পদে 

তিনি মৃত্যুকাল ( ২ মার্চ ১৮৪৫ ) পরাস্ত নিযুক্ত ছিলেন । 

ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার 

বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ব্রদ্মজ্ঞান প্রচার সম্বন্ধে 'ভত্ববোধিনী পত্রিকা 

নিষ্মলিখিত বিবরপটি পাওয়া যায় 

৮5038201500: 13115552780, 659 1566 0১291658৪0৮ ০1 [ছা 10 189 
9905026 0911689, 9175990 23 1840, 2 50089 0£ 17799800295 ০2. 1828198 &০ 
(109 20089 86%830990. 960453068০6 38 ৪01১001,+---1367076 07 276 7526 
(96775 001/2556666 ০ 240180 17564650 10 1 8640-47 22. 1 8471-42) 0 ৭5, 

1 18623. 0. 69, 



কম্দজীবন ১৩ 

বজ। রামমোহন রায়ের বিশেষ যড় দ্বারা মাণিকতলাত্তে 

ব্রহ্মোপাসন! জন্ ক্ষুত্র আকারে আত্মীয় সভা নাম্নী এক সভা সংস্বাপিতা 

তয়। ভাঁহাতে বিদ্ভাবাগীশ মহাশয় ব্রচ্ধ জ্ঞ।ন বিষয়ক বাখ্যান করিতেন । 

পরে যখন ১৭৫১ শকের ১১ মাঘ দিবসে ত্রাঙ্মমাজ যোডাসাকোস্থ বর্তমান 

গতে স্থাপিত হইল, ভখন তিনি শাহার এক জন অগ্যক্ষ হইলেন, এবং 

ন্ততববিগ্ঞা [ববয়ক ব্যাখ্যান গার! স্বদেশস্থ লোকদিগকে ব্রঙ্গোপাসনাব 

উপদেশ প্রদান করিতে নিযুক্ত হইলেন ।***-বিগ্ঠাবাশীশ মহাশয় যদিও 

জাভাগ "ভাবছ জীবন পধাজ সাধারণ প্ূপে ব্রন্গজ্ঞান প্রচারের জঙ্গ যত্বণীল 

ছিলেন, কিন্তু ভাতার চিত্তে ইতা সব্বদ1 জাগ্রৎ ছিল, যে বিধিবৎ ঞ্লতিঙ্া 

সহিত ধশ্মের জাশ্রয় গ্রহণ না কারলে সে ধশ্মের স্থৈম্য হইতে পাবে না, 

প্রবং তদনসারে পূর্বেব একবার বাল্গা বামমোহন পায়ের সহযোরী ভইগা 

এই রূপ বিধিবৎ ত্রন্গোপাসনা লোকিগকে উপদেশ করিপার ক্ন্ত উদ্চোগ 

করিয়াছিলেন ; কিন্তু ততৎকালে অগ্তানের প্রাবলা & দ্বেষের আধিক্য 
প্রযুক্ত কেহ তদ্ধিমস্রে যাহসী হইলেন না। জন্প্রতি খন জান বলে 

লোকেব মন সত্য ধন্ধ গ্রহণের উপসুস্ত হইতেছে, হখন তিনি ঠাঠার 

মানম সফলু হইবার সষ্ভাবন। দেখিয়। আচাধ্য বাপে বেদান্ত শান্রের 

সারাথান্থুসাবে বিধি পূর্বক এই ব্রাহ্গধন্ম এদেশে প্রচার করিবার জন্য 

১৭৬৫ শকের ৭ পৌষ বৃহস্পাঁতনার দিবা দুই প্রহণ তিন ঘণ্টার সময়ে 

প্রথমতঃ একবিংশতি ব্যক্তিকে উক্ত ধন্মে প্রবিষ্ট করিবেন, এবং তজ্জন্য 

ব্রাহ্মদিগের সন্ুখে যে মহানন্দ ব্যক্ত করিসা(ছিলেন তাহা অনেক ব্রাঙ্মেএই 

হৃদয়ঙ্গম আচে 1--*ত্ববোধিনী পত্রিক)', ১ বৈশাখ ১৭৬৭ শক । 

সপ পিস পপ পপ পম পপি 

* আত্মীয় সত ও ব্রন্মসভা| সম্বন্ধে ধাহার জানিতে ইচ্ডক, ভাহার! ১৯৩৫ হরীষ্টানের 

“ডান রিভিযুতে প্রকাশিত আষার +5০০15055 0940৩0 0% 1২21)77701000 2০5 

109: চ২5112:095 2২51০812), প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন । 



১৪ রামচন্দ্র বিচ্চাবাগীশ ও হরিহরানন্দনাথ তীর্ঘস্বামী 

বিষ্কাবাগীশ মহাশয় সমাজ সম্বন্ধে আধুনিক মতাবলম্বী ছিলেন । 

বিদ্যানাগর মহাশয়ের পূর্বেই তিনি বিধবা-বিবাহের সপক্ষে ব্যবস্থা 
দিয়্াছিলেন। বিচ্যাবাগীশের ম্বত্যুর পৰ এক জন পান্রলেখক ১১ মার্চ 

১৮৪৫ তাবিখের 7367,0701 7727770 07১2. 17256: 0057665 পত্রে 

লেখেন ৮7 

7199 10918] 1৮649420০10 159 250812612৯৪ 198510)08 6109 

79205077889 0£ 1310000 ৬10০৩৯। ০2 0109 20011056700, 01 6৮5 13908৭1 

13016181) 12001% 9০91665, ৪০৮10 ০20৮ 0102 5৮ 6105 20090. 0£ 11010000 

910700908, 

কিন্ত বিগ্যাবাগীণ মহাশয় সহমর্ণ-প্রথাকে শাস্সীব বলিয়। সমর্থন 

করিয়াছিলেন । ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গবর্নর-জেনারেল বেনি্টিঙ্ষ 

সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে আইন জারি করিলে এ আইন রভিত করিবাপব 

জন্য যে আবেদনপত্র রাজদরবারে প্রেরিত হয়, তাহাতে রামচন্দ্র 
বিচ্যাবাগীশ ম্বাক্ষর করিয়াছিলেন । সম্ভবতঃ লোকভয়প্রযুক্ত তিনি 

এরূপ কবিয়া থাকিবেন ;--বিশেষতঃ এই সময় তিনি সংস্কত কলেজের 

স্মৃতিশাস্ত্ের অধ্যাপক, তাহার সহকম্্ী অধ্যাপকদের অনেকেই সহমরণ- 
প্রথার অন্কৃলে ছিলেন! ইহাব ফলে তাহাকে রামমোহন রায়ের 

বিরাগভাজন হইতে হইরাছিল। 

মৃত্যুকালে বিষ্ভাবাগীশ ব্রা্ষলমাজকে পাঁচ শত টাকা দান করিয| 
যান । ১ বৈশাখ ১৭৬৮ শকের 'তত্ববোধিনী পত্রিকা'র গোড়ায় নিক্নোদ্ধত 

অংশটি মুদ্রিত হইয়াছে £- 
বিজ্ঞাপন ।---ব্রা্মদমাজের গত আচার্য রামচন্দ্র বি্ভাবাগীশ মহাশয় 

পরলোক গমন কালে ত্রাশ্ষমসমাজের জন্য ঘে ৫** পঞ্চ শত টাক! দান 

করিয়াছিলেন তাত জরীযুক্ত নবকৃষং সিংহ বন্বাপয়ের রিকট হইতে প্রাপ্ত 

হইয়াছি | ভ্রীত্ীধর শশ্মা । প্রধান উপাচাধ্য। 



মৃত্য 
সহকারী-সম্পাদ্করূপে কিছু দিন মংস্কত কলেজে কাধ্য করিবার পর 

বিগ্যাবাগীশ পীড়াগ্রন্ত হন এবং দীর্ঘকাল বোঁগভোগের পর ১৮৪৫ গ্রীষ্টাবের 

২র! মার্চ তাহার মৃত্যু হয় । “তব্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ ২ 

ন্ডনি ১৭৬৫ শকের মাঘ মানে পক্ষাদ্থাত রোগে পীড়িত হইলেন। 

তিদবধি ইংরাজ, ও বাঙ্গালি চিকিৎসক খ্বার। অনেক প্রকার চিকিৎস। 
₹ইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে উপশম না হইয়। শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে 

লাগিল । ইহাতে তিনি অন্নভব করিলেন, যে কাশী অঞ্চলের জল বায়ু 

স্স্থতাদায়ক, এবং তথায় উত্তম উত্তম মোপলমান চিকিৎসক দ্বারা 

চিকিৎসা হইবারও মন্তাবনা, অতএব তিনি ১৭৬৬ শকের ৯ ফাষ্তণ বুধবার 

দিবা নয় ঘণ্টার সময়ে কাশী যাত্রা কবিলেন। কিন্তু তথায় উত্তীর্ণ হইবার 

পূর্বেদ পরমেশ্বর তাহাকে পীড়ার বন্বণ। হতে ঘুক্ত করিলেন, এবং তিনি 
ছয় কন্ঠ মাত্র বর্তমান প্লাখিয়। গত ২ ফান্ঠণ রবিবার [২ মা ১৮৪৫ ] 

দিব। অষ্ট ঘণ্টার সময়ে যুরশিদাবাদে ৫৯ বৎসর ২১ দিন বযংক্রমে ই 

লোক হইতে অবস্থত হইলেন। 

সংস্কৃত কলেজের কর্চারিবর্গের বেতনেব খাতায় দেখিতেছি, ১৮৪৪ 

্রীষটাবের সেপ্টেম্বর হইতে স্বৃত্যুকাল পধ্যস্ত ছন নাস বিদ্যাবাগীশ ছুটিতে 
ছিলেন এবং তাহার স্থলে গোবিন্দ শিরোমণি অস্থায়ী ভাবে কাধ্য 

করিয়াছিলেন । 

সংস্কত কলেজের তদানীপ্তন সেক্রেটরী রসনয় দণ্ত ৫ এপ্রিল ১৮৪৫ 

তারিখে কাউন্সিল অব এডুকেশনকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে 

বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুর সঠিক তারিখ দেওয়া আছে । পত্রধানি এইকপ ২ 

ভাড়া 29101900660 20 15৮67 850০. 2660 স9070520 1985 2৮- 

10386)08 10: 85000100 5 91]] 101 ও 0091965 ০% ৪9150 ০1 13680007087008: 



১৬ রামচন্দ্র বিষ্ভাবাগীশ ও হরিহ্রানন্দনাথ . তীর্ঘস্বামী 

13105 0588998179 488156906 98919820 60 6018 10861606100, 28৮9001)60 

৮5 0১০ 08৮11 &597001 £02 6006 20160 ০£ 80081: 1596 &00 07091: ০৫ 

(0058170009306 05650 92681) 01612000 ]:10059 6159 207502 60 80022216০02 

522006192, 156 90010890 1311] 10৮ 9 3100119%0 196701001)009190 10: 

900৬7 189. রন 

9, [51060081005 13005 7050995199 8290. 077 6109 200. 11208 1586,” 

গল্কাবলা 

পণ্ডিত এ স্ুবন্ত! হিসাবে বিদ্যাবাগীশের খ্যাতি ছিল। গ্রস্থ- 

রচনাতেও তাহার টনপুণ্য কম ছিল নাঁ। তাহার খচিত ও সম্পাদিত 

্ন্থগুলির একটি কালাঙুক্রমিক তাঁলিক] দিতেছি £-- 

১। জ্যোভিষসংগ্রহ্সার । ১০ মাঘ ১২২৩ সান ১৮১৭, 

জানুয়ারি । পৃ. ১৫৫ । 

গ্রন্থের প্রারন্তে মুদ্রিত নিম্বোদ্ধত অংশ হইতে গ্রস্থকারের নাম ও 

নিবাস পাওয়া যায় ৮ | 
সেই সত্য পরাৎ্পবে বাক্যমন অগোচকে বিশ্বব্যাপি বিশ্বের কারণে । 

ধ্িজবামচন্দ্র নাম বাস পালপাড়। গ্রাম নতিম্বতি করি কায়মনে ॥ 

বারতিথিরাশিলগ্ন শুনিতে সকলে মগ্ন গৃহস্থের সদা প্রয়োজন । 

সবিশেষ জানিবারে জ্যোতিষ অপেক্ষা! করে এইহেতু করিয়া যতন ॥ 

শকে সপ্তদশশতে আটত্রিশ দিয়। তাতে সাধারণ বোধের কারণ । 

জ্যোতিষসংগ্রচমার বথাশক্তি আপনার করিলাম ভাষাবিবরণ । 
স্পা পপি ৩ পানা উপপজা প আপ লাপপ সপপপ পপপপাপা পাত টি পিসি ০ কপিল পপি শিপ স্ট পপ্পীশিআ পিপিপি বট পিটিশ তিক্ত পা 

* ১১ মা ১৮৪৭ তারিখের “বেঙ্গল হৃরকরা'য় এক জন পত্রলেখক বিদ্যা বাগীশের 
সৃডা-তারিখ “২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৫" বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন । 'ফ্রেওড জব ইতিয়া'ও 

১৩ মার্চ ১৮৪৫ তারিখে এই পত্রলেখকের প্রদত্ত তারিখের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। 
তারিখটি যে ভুল তাহাতে সন্দেহ নাই। . 



গ্রন্থাবলী ১৭. 

প্রথম সংগ্রহ এই মনে বড় ভয় সেই যদি ক্রুটি থাকে কোনস্কানে। 
শুধিবেন সাধুজনে কপ! করি নিজগুণে দোষনাশে সাধু সন্পিধানে ॥ 

২। অভিধান। মূলা ১২। ইং ১৮১৮?) 

কলিকাতা স্কলবুক সোসাইটির প্রথম বাঁধিক বিবরণের (ইৎ ১৮১৭-১৮) 

৮ম পষ্টাযন এই অভিধান সমন্ধে নিপ্নলিখিত বর্ণনা পাওয়। যায় £-- 

4 87029101 5০100009 1088 7087615 80097605012610953180 52 

00806970685 01 13101 709 869650 20 ছি 700811500 00139208189 

056৮৮150তাও৮ 05500, 2089 061008, 00800015500 90109, (০2 

হজ ]৪ 6056 150 058 90085815015 2080 ০098519006০ 00৪০8 12 015৯৮ 

০০০681701206150 ৪0৫ 00110 20001897068 9/216691) 170 1391785199 8139 

(15086190096 1735 ০০110050161 (2৭104 011৬ ৪০050) 115 

(000)96100115 7 ৮1010101179 11100050 11117) 09 59115056 05 2778235 

7881545 ৩5 84726761156 2012 0176 51270501165 810 21৩ 

21111010981 0০017)115018 01968 81600 9 10991011518 0170175৮161 01761 761101- 

067123 ০1 8%150150 1205 ৮৮০91985220 11610211101 2 19০0861 % 01811326., 

10715116615 ৬৮০10 (17616109155 00051 0100 01280 001 06127507, 

(৮০১৩৯1১৪৪৫৮) 18৯ 2126600501০ 11151103% 676111861৮45 19612 378 009 

১711185 9700. 0065 11065201105 06 (01:1))8, 

ইহাই "বাংলা ভাষার প্রথম বাংলা অভিধান । উত্ডিয়া আপিস 

লাউব্রেরিতে এই অভিধানের এক খণ্ড আছে, কিন্ত তাহার আখ্যাপত্র 

নাই । 

১৮২০ স্রীষ্টান্দে এই অভিধানের বদ্ধিত সংগ্করণ প্রকাশিত হয়। এই 

সংস্করণের হ্বত্ব তিনি কলিকাত। স্কুলবুক নোসাইটিকে তিল শত টাকায় 

বিক্রয় করিয়াছিলেন । সোসাইটির চতুর্থ বর্ষের (ইং ১৮২০-২১ ) কাধ্য- 
বিবরণের শেষে মুক্রিত আয়ব্যয়ের হিসাবে ব্যয়-বিভাগের একটি দফা! 

এহী 2৮7 

18171 01001060208 16700156180, 

(25915.01785 220 ৩০:৩৪ ০4 1538 01)181011813).,300 0 9 



১৮ বাঁমচন্জ্র বিচ্যাবাগীশ ও হরিহরানন্দ নাথ তীর্ঘস্বামী 

বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে; 
তালিকায় এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় ₹-- 

“বঙ্গভাষাভিধান 1). 1৮. 516. 08]. 1890. 1০. 

রাধাকাস্ত দেবের লাইব্রেরিতে এবং বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে 

আখ্যাপত্রহীন এক এক থণ্ড “অভিধান আছে। তাহাতে দেখা যাইতেছে 

যে, পুষ্টা-সংখ্যা ৫১৬ নয, কলম্-সংগ্যা ৫১৬, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ছুই কলম্। 
এই অভিধান-প্রসঙ্গে পাদরি লং তাহার বাংল! পুস্তকের তালিকায় 

লিখয়াছেন, “179 70600] দ88 8, 1১800 002:090667 ৮/16৮, 
16 08105%9 30150917300 9001965. 

৬। পরমেশ্বরের / উপাসন! বিবয়ে প্রথম ব্যাখ্যান / 

শ্রীরামচন্্র শশ্মা কতৃক / ব্রাঙ্গ সমাজ / কলিকাতা | বুধবার ৬ ভার / 

শকাবা / ১৭৫৭ / [ পৃ. ৭] 

২য় ব্যাখ্যান (১৩ ভাদ্র), ৩য় (২৭ রে গর্থ (শনিবার 

৩৭ ভাদ্র), ৫ম (৭ আশ্বিন), ৬ষ্ (১৩ আশ্বিন ), ৭ম (২* আধিন ), 
৮ম (২৭ আশ্বিন), ৯ম (১ কারক), ১*ম (১৭ কার্তিক), ১২শ 

( ১লা অগ্রহায়ণ ), উনসপ্ততি (১১ মাঘ শনিবার শকাবন্দা ১৭৫১ )। 

এই ব্যাখ্যানগুলি বঙলীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারে আছে । ব্রিটিশ 

মিউজিয়মে পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে প্রথমাবধি সপ্তদশ ব্যাখ্যান?, 

২য় সংস্করণ, পৃ. ৬৩, কলিকাতা ১৭৫৮ আছে । 

রচনার নিদর্শন-ম্বরূপ 'পরমেশ্বরের উপাসলা বিষয়ে প্রথম ব্যাখ্যান' 

হইতে কিরদংখ উদ্ধৃত করিতেছি £-- 

এই সফল দেদীপ্যমান প্রমাণ দ্বার! প্রতীত হইতেছে যে 

পরমেস্বরের সত্তাকে অবলম্বন করিয়া! তাবৎ বস্ত রহিয়ান্থেন, অতএব 

পরমেশ্বর বোধে যে কেছ যে কোন বস্তর উপাসন! করেন তাহাতে 

পরমেখববেরই উপাসনা হয়, এবং প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে যেসকল ব্যক্তিরা 



গ্রস্থাবলী তঞ 

পাফাণের কিন্বা বৃক্ষের কিম্বা নদীর কিনব! মূর্তি বিশেষের উপাসন' করিয়া 

থাকেন তাহার! এ পাষাণকে পাষাণ বোধে বুক্ষকে বৃক্ষ বোধে নদীকে 

নদী বোধে ও মুস্ভিবিশেষকে কেবল মূর্তি বোধে উপাসনা করেন ন! কিন্ত 

পরমেম্বর বোধে কিম্বা পরমেশ্বরের আবিভাবস্থান বোধে উপাসনা করিয়া 

1কেন শতএব কাতাদেব প্রত্তি দ্বেষ ও গ্লানি শান্ত এবং যুক্তিত সব্ধথা 

আধোগ্য ভর । বগ্ভপিও তাহারা পবস্পরা উপদেশ দ্বারা অপরিছিক্ধ 

পবমেস্ববকে পরিস্থিন্ন বোধে উপাসন! করিতেছেন, তথাপি সে উপাসনা 

সর্বাথা পরমেম্টপ্েব উপাপন! নে এমৎ কমা যায় না, যেমন মনষ্য খট্টাতে 

কিম্বা অট্া্লকাত্তে কিন্ব! বুক্ষোপরি শয়ন করিলে সে শরনের আধার 

পুথিলীই পরম্পরাষ হইয়া থাকেন," | 

9। বিবাদচিন্তামণিও। ইং ১৮৩৭। প. ১৭৩। 

বিগ্ভাবাগীশ মহাশন্ন বাচম্পতি মিশরের “বিবাপচিশ্ামণি'র একটি 

“শোধিত” সংক্ষণ দেবনাগর মক্ষবে প্রকাশ কণিয়াছিলেন। 

৫ হিন্দুকালেজ পাঠশালার পাঠীরস্তকালে বন্তৃত।। 
৬ মাঘ ১২৪৮: ১৮ জানুয়ারি ১৮৪০ )। পূ. ১৬৩। 

রামচন্দ্র মিআ্র-রুত ইহার সারাংশের ইৎবেলী অন্ুবাদও এই পুন্তিকার 

সভিত মুদ্রিত হইয়াছিল । 

বক্ততাটির কিয়দংশ নিন্গে উদ্ধৃত হইল £-- 

সভাম্থমভাশয়দিগের মধো যাহাদিগকে উপস্থিত নেখিতেছ্ি তাহার! 

সনেকে পাঠশালার শিলারেপণের দিবস উপস্থিত ছপেন, অঞ্) পাঠারন্ত- 

কালেও তাহার! এবং অস্তান্য মাগ্ঠ বিজ্ঞ ধনাঢ্য ভূত মহাশয়র। অধিষিত 

আছেন এবং অস্মদেশাধিপতি ইংলগ্ীয় রাজকশ্মকাররেরা ও অন্যান্য 

ইংলণ্ডীয় মহান্ভব মহাশয়রা এই সভাতে উপস্থিত থাকাতে অস্মন্দেলীয় 

লোকদিগের বিশেষ আহ্লাদ জন্মিতেছে, যেহেতু ইংলগাধিকাত ভাবতবর্ীয় 



৮ খু রামচন্দ্র বিচ্যাবাগীশ ও হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বাষী 

লোকদিগের মধ্যে কতিপয় লোকেব এরূপ সংক্কার ছিল, যে রাজ্যাধিপতিব 

স্বজাতীয় ভাষা প্রচারে যাদ্দশ উদ্চোগ অন্থরাগ এবং রাজন্বব্যয়, গৌীয়- 
ভাষার প্রতি তাদৃশ নাই কিন্ত এইক্ষণে হিন্টুকালেজের অন্তঃপাতি এত 

পাঠশালাসংস্কাপনে তাহাদিগের উৎসাহ এবং সাহ্াধ্য প্রদান দর্শনে এ 

ব্ক্তিদিগের পূর্ববসংক্কাবের নিবৃত্তির সস্ভাবন1, যেঠেতু তাহারদিগেব 

এইক্ষণে অবশ্যাই প্রীতি ভইবেক যে মৃহাম্থভব ইংলভ্রীয় মভাশয়পিগের 

কদাচ এমত অভিপ্রায় নহে যে লোকোপকারিবিগ্া কেবল ভ্াহাদিগের 

স্বদেশীয় ভাধাব অধীণে রাখেন, কারণ বিছা এবং ভতংসহ্বঞ্জি সংস্কার 

'ধঅস্তঃকরণের ধণ্ম,। ভাব! “সই বিগ্ভাব বাহকম্বকপ ভইয়া মনেতে সংস্কার 

জন্মাইষাব সাধনমাতব্র, অতএব যে কোন ভাবা উক্ত সংস্কারজননে সঙ্গম 

অথচ অনায়াসপভ্য ভ্ঞাহাই লোকেব বিগ্তাজননের কাবণ হইতে পারে, 

বিশেষত প্রাচীন উত্তিভাম ও লৌকিক প্রত্যক্ষ যুক্ষি সাহায্যে বিবেচন! 

করলে এম কদাচ সম্ভব হয় না দে ইংলগ্াধিকৃত ভারতবয যাহাব 

পরিমাণ প্রায় ছুই লক্ষ ছাব্বিশ,হাজার চতুরক্রক্রোশ, এবং যাহাতে প্রা 

দশ কোটি মন্তব্য বাস করিতেছে, এবং যদ্দেশীয় ব্যক্তির! স্বং ভাষাতে 

লৌকিককন্ নির্বাহ করিয়া আপিতেছে, এতাদৃশ প্রশস্ত রাজ্যের উতক্ত- 

সংখ্যক লোকেব। কেবল ইংলগ্ীয়ভাষাবলম্বনে বিদ্যোপার্জন করিয়া! সভ্যতত। 

প্রাপ্তি পূর্বক কাধ্যনির্ববাহন করিতে সক্ষম হইবেক | 

ক ০ সু 

-১এতদ্দেশীয় তাষার অগ্পত| বিষয়ে কোন আপত্তি সম্ভবে না, 

কারণ সংস্কৃত ভাষা হইতে গৌড়ীয় ভাষা উৎপন্ন হম্ব« এবং বে কোন 

শব্দ সংস্কৃত ভাবায় চলিত আছে তাহা! গৌডীয় ভাষান্ন অনায়াসে 

ব্যবহাধ্য হইতে পারে, অতএব ইহার বৃদ্ধি হওনের অধিক সম্ভাবনা, এবং 

এই রীত্যন্থসারে গ্রীক এবং লাটিন প্রভৃতি ভাব! হইতে আহরণ করিয়া 

ইংজপ্তীয় ভাষার বৃদ্ধি হইয়ছে, সংস্কত ভাবার অতিগপ্রাচীনত। 



গ্রস্থাবলী ত্১' 

বান্ছল্য প্রযুক্ত ততৎসহকারে গোঁড়ীয় ভাষায় সকল অভিপ্রাস্থ একাশ হইতে 

পারে, প্র সংস্কৃত ভাষার বাহুল্য ও প্রাচীনতার প্রমাণ কেবল অস্মদ্দেদীয় 

শল্স নহে, কিন্তু সংক্কতজ্। ইংলভ্ীয় মহাস্ছভব মহাশসের। খু ম্ব প্রস্থ গ্রীক 

লাটিন প্রভৃতি ভাসা হইতে উক্ত ভাষার বাহুল্য এবং উৎকৃষ্টতা 
লিখিয়াছেন, অতএব এতাদৃশ সংস্কৃত ভাষা হইতে গৌড়ীয় ভাবাসংগ্রহে ও 
যগ্তপ্পি বিদ্যাবিশেষের তাৎপধ্য প্রকাশ না তয়, তবে দেশাস্তরীয় ভাব! 

দ্বারা প্রয়োজনানুসারে শৌড়ীয় ভাষা বৃদ্ধি করণে কোন প্রতিবন্ধক নাই, 

আতএব ভাষার অল্পতার বিষে আপত্তি কোন মতেই সম্ভব হইতে 

শারে না। 

অপর ইউরোপীয় গ্রস্থকর্তাদিগের গ্রন্থদ্ধাবা প্রমাণ তইতেছে হে 

খাইষ্টশকের ৯** নয় শত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ এক্ষণে প্রান্ব তিন ভাজার 

বৎসর হইল সংস্কত ভাষার অবস্থিত্তি ছিল, অতএব ইতা দ্বার! উপলব্ধি 

হইতে পারে ষে তৎকালে সংস্কত মূলক ভাষাবলাম্ব লোকের অধিক বিজ্ঞ 

ছিলেন, কারণ প্রয়োজনাস্ুসারে ভাবার কুষ্টি তইয়। থাকে, অতএব এ 

ভাষার বাছল্য দেখিয়। তাৎকালিক লোকদিগের বহুতর প্রয়োজন 
সপ্রমাণ ভইতেছে সুতরাং সভ্যতাব্যতিরেকে এতাদ্ুশ প্রয়োজনের 

আধিক্য সম্ভবে না, অতএব এইক্ষণে লোকদিগের বিদ্যোপার্জন হইলে 

প্রাচীন সভ্যতার উদ্ধার এবং বৃদ্ধি হস্ব। 

চি ন্ট ক 

সংস্কতভাবষাবলম্বন না করিয়া গোঁড়ীরভাধাতে বিদ্যা এবং দশনশাপ্র 

শিক্ষ! দেগলের প্রয়োজন এই বে সংস্কৃত চলিত 'লৌফিকভাব! নক, 
কিন্তু শাস্তীয়ভাষা এবং অতিশয় কঠিন, ও তছুপার্জন বন্তৃকাল্গ ও বন্ছ- 

পরিশ্রমসাধ্য, অনতএব দেশান্তরীয়ভাষাতে সাধারণের বিগ্ঞা উপার্জনে 

বষেকপ ব্যাঘাত এবং তজ্জন্ত দোষ, তাহ! সকল সংস্কতাভাষার অবলখনে 

বঙ্ডিবার সম্ভাবনা, একারণ দেশস্থসাধারণের , বিজ্ঞতাকাজ্জী হইলে 



২২ স্বামচন্দ্র বিস্ভাবাগীশ ও হরিহরানন্দনাথ তীর্থন্বামী 

প্রচলিত ভাষার অবলম্বন ব্যতিরেকে অভীষ্সিদ্ধি হইতে পারে না, এই- 

হেতু এতৎপাঠশালাস্থ ছাত্রদিগকে গৌড়ীয়ভাষাত্বার! বিদ্যোপার্জন করান. 
যাইবেক, অর্থাৎ যে ভাষা তাহারা মাতৃক্রোড়াবধি লালন পালনদ্বার। 

অভ্যাস করিয়। তদ্দারা জ্ঞাত পদার্থে সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া আমিতেছে, 

অতএব ইহাতে তাহাদিগের অপ্রাপ্ত সংস্কার যে ভাবাস্তর তদভ্যাসের 

অমনিবুত্তি ভপ্ুয়াতে অনায়াসে প্রয়োজনোপফোগি বিগ্তা অভ্যাস 

করিবেক। 

ক সং ঙ্ঁ 

এতৎ পাঠশালাতে যে২ বি শিক্ষা দেওয়া যাইবেক ঠাহা! কথিত 

হইল, এবং বালকেরা এ সকল বি্ভাতে পারগ হইলে যেরূপ বিদ্বান্ 

হইতে পারিবেক তাহা সভাস্থ মহাশয়দিগের অবশ্য অনুভূত হইতেছে । 

এই গুরুতর প্রার্থনীয় কম্ম নির্বাহের নিমিত্তে যেসকল শিক্ষক নিযুক্ত 

হইয়াছেন তন্মধ্যে প্রধানকশ্মের ভার [হন্দুকাঙ্জেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েবা 

আমার প্রতি অর্পণ ঝরিয়াছেন এবং উপযুক্ত সহকারীও দিয়াছেন আমিও 

আহ্লাদ পূর্বক এই মহ্োপক্ারি বিষয়ের ভার গ্রহণ করিসাছি--:। 

এক্ষণে আমি আশ্বাস কাব বে আমার অধ্যাপকতাবস্থায়" 

এতম্মহোপকারি আদি পাঠশালাস্থ কতিপয় ছান্স শৈশবাবস্থায় মাতৃ- 

ক্রোডরপ ্ুখশব্যাতে উপদেশব্যতিরেকে শ্রবণান্থসারে ষে ভাষ! অভ্যাস 

করিয়াছে সেই ভাবাদ্বার! উৎকৃষ্ট বিজ্ঞ কয় এবং অস্মৎ শুভাদৃষ্ট বশত 

এই আকাজ্কফষিত বিষয় স্সম্পন্ন হইলে এমত প্রত্যাশা করি যে 

্ টিন ইতিহাসবেতা'র। স্বন্ গ্রন্থে উক্ত বৃত্তাপ্তদন্ঘলিত মদীয় নাম 

মন করিবেন । 

পৃ অপরু বোধ হয় যে এতন্মহোপকারি কণ্ম সমাধার ভার পরমেশ্বর 
এ নির্ধারিত ছিল এবং উচ্ভাও তাহার মানস ছিল যে 

র পুনংসূভৃতিত! মহাশয়দিগের দৃষ্টি গোচর ভইবেক । 



গ্রশ্থাবলী ৯ 

এই অভীষ্ট বিষয়ে সিদ্ধি তঙকালে হইবেক বৎ্কালে এতৎতপ্রধান 

পাঠশালাহইতে শ্রশিক্ষিত ছাত্র ইংলগুাধিকৃত ভারতবর্ষের দেশে, নগরে, 

 শ্রামে, এবং কুটীরঘারে শিক্ষকপ্ধপে প্রেরিত হইতে পারিবেক, সম্প্রতি 

পাশ 

এই সকল বাক্য মনঃকল্লিত প্রায় বোধ হইলেও ভবিষ্যপ্বাক্য বদ্দি বিশ্বাস 

যষোগা ভয় তবে মহৃক্ত ভবিষ্যস্বাক্য এততৎ শকাব্দীয় শতাঙ্ক পরিবর্ত 

হগনের পূর্বে অব্য আজুসিদ্ধ ভইবেক এবং তগ্কালে ইংলগ্াধিকৃত 

ভারতবর্ধস্থ ব্যক্তিদিগের লৌকিক ও পারমাধিক স্বাধীনতা স্বয়ং 

দেদীপাযমাুন। হইবেক । 

এক্ষণে দেশনিয়মানুসারে প্রসিদ্ধ শ্লোকের আবৃত্তি পূর্বক জগদী শ্ববের, 

নিকটে প্রার্থনা করিতেছি । 

বহ্তরাদ্ধাতি বাতোহয়ং কু্যাস্তপততি যন্তয়াহ । 

বন্মান্ধিয়ঃ প্রবর্তস্তে সতে ভর্তী ভবিষ্যতি। 

বাহার নিয়মে বাম সর্বদা বহিতেছন ও বাহার ভয়ে সুষ্য 

বথাষোগ্যকালে উত্তাপ দিতেছেল, এবং যিনি অন্তর্ধানী হইয়। বুদ্ধিবৃত্তিকে 

প্রেরণ কেন, তিনি তাবত্তের প্রতিপালক হউন । 

শ্বামচক্ত্র শশ্মণঃ | 

সংস্কৃত এবং গোঁড়ীয়ভাষাধ্যাপকস্তু 

হিন্ুকালেজ পাঠশালা] । 

* কলিকাত। । 

৬ মাধ সন ১২৪৬ সাল। 

৬) নীতিদর্শন। ইং ১৮৪১। 

(ক) নীতিদর্শন উপদেশ ১ সংখ্যা হিম্টুকালেজাস্তর্গত বাঙ্গালা 
পাঠশালার ছাব্রদিগের হিতার্থে অধ্যাপক শ্রীরামচন্দ্র বিদ্ভাবাগীশ কর্তৃক 

বিবুত। ২১ মাঘ ১২৪৭ সাল। হিন্দু কালেজ মুজাপুরস্থ প্রীব্রজমোহন' 

চক্রবর্তির প্রজ্ঞাবস্ত্রে মুদ্রিত । [ পু. ৯] | 

(খ) নীতিধর্শন .পিতাপুন্ধের পরস্পর কর্তব্য উপদেশ ২ সংখ্যা 

হিন্দু কালেজান্তর্গত বাঙ্গাল! পাঠশালার ছাত্রপিগের হিতভার্থে অধ্যাপক- 



-৪ রামচন্দ্র বিষ্যাবাগীশ ও হরিহনানন্দনাথ তীর্ঘত্বামী | 

জ্রীরামচন্দ্র বিদ্াবারীশ কর্তৃক বিবৃত। ২৯ ফাল্গুণ ১২৪৭ সাল । 
হিন্টুকালেজ মৃজাপুবস্থ শ্রীব্রজমোভন চক্রবর্তির প্প্রজ্ঞাহস্তে মুদ্রিত। 

[ পু" ১১] 

প্রথম সংখ্যা 'নীতিদর্শন+ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা গেল £-- 
[ পৃ. ৮] পূর্ব লিখিত উপদেশ আপাততঃ কতিপয্ন শ্রেণীতে বিশুক্ত করিয়া 

কমলং ব্যাথা! কর যাইতেছে ॥ বণ] ॥ 

১ 

চু 
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ও 

১১ 

১২ 

১৩ 

১৪ 

১৪ 

১৬ 

১৭ 

১৮ 

৩৯ 

ই 

১ 

ভূমিকা, অর্থাৎ নীতিদর্শনোপদেশের প্রয়োজন, এবং উপকার । 

মাতা পিতা ও সন্তান উভয়ের পরম্পর কর্বা এবং বিধি । 

বিগ্ভাভ্যাসের প্রয়েংজন এবং উপকার । 

সতোর মাহা এখং আদত্যের দোষ। 

কৃতজ্ঞতার প্রবোগন এবং আবশ্ককত। | 

মিত্রতা ফল, ও পরস্পর কর্তরবাত1। 

পরে।পকার প্রয়োজন । 

ইন্জিয় সংযম । 

নমতার উপকার । 

দেশগ্রীতি । 

প্রতিহিংস1। 

বিবাহ সংস্কারের উপকার, এবং বহুত্বের দোষ । 

লাম্পট্য দোব। 

দযতক্রিয়! নিবেধ। 

দানের সাত্বিকত।। 

ইতিহাসোপদেশের প্রশ্নোজন । 

দেশপধ্যটনের উপকার । 

বাণিজ্যের উপকার । 

সন্ধিবিগ্রহথ। 

রাজার প্রয়োজন, ও দেশবিশেষে তাহার অবস্থার ভিত । 

প্রজাখণের স্বাধীনতা ও রাজাজ্ঞ। প্রতিপালনের প্রয়োজন । 



গ্রন্থাবলী ২৫ 

২২ সন্ধাবস্থা স্থাপনের আবগ্ককত। । 

২৩ দেশাধিপতিরদ্িগের পরস্পর কর্তব্য । 

২৪ সমাপ্তি পরিচ্ছেদ । ৃ 

[ পৃ. *] পুর্ধোক্ত উপদেশদ্বার বিছিত কর্মজ্ঞান ও তদদ্ুসারে কর্ণ নুশীলন- 

রূপযে নীতি ওতাহার জ্ঞান বে শাস্ত্রঘার] হয় তাহাকে নীতিশান্্ কে, উদ্ত 

নীতি ঈখয়কৃত, ও দেশ বিশেষে সাধারণ লোক" কৃত, আর দেশ রক্ষার্থ কৃত, 

এতদ্রপে ত্রিবিধ। হয়, এবং এ ব্রিবিধ কর্শের উপদেশ বক্ষাষাণ শ্রেণীতে বিশেষ 

কপে বিবরণ কর! যাইধেক, তন্বার! নীতি উপদ্দেশের উপকার বিশেষরূপে জ্ঞাত 

হইবেক । 

বাসকর্দিগ্ের প্রতি উপদেশ দেওনের অন্ত এ উদ্যোগ হইতেছে, এ কারণ 

তাহাদিগের বোধ সুগমের নিমিত্ত সুলভ দৃষ্টান্ত ও প্রসিদ্ধ শখঘার1 সংগৃহীত হওয়া 

উচি তবোধে যখাসাধা যত্ধ বিহিত হইবেক ইতি । 

“নীতিদর্শনঃ পুস্তিকার প্রথম ছুইটি সংখ্যা বাধাকান্ত দেবের 

লাইব্রেরিতে আছে । ব্রিটিশ মিউদ্দিয়মে 'নীতিদর্শনের য়-ৎম সংখ্যা 

( একত্রে মুদ্রিত ) আছে। 



হরিহরানন্দনাথ তীর্ঘন্বামী কুলাবধৃত 
আন্গুমানিক ১৭৬২ গ্রীষ্টাব্দে স্থুখসাগরের নিকটবর্তী পালপাড়। গ্রামে 

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দকুমাঁর বিদ্যালঙ্কারের জন্ম হয়। 

প্রথম-জীবনে নন্দকুমার বিধ্যালঙ্কার অপ্যাপন। করিতেন । ন্যায়দর্শন 

ও তন্ত্রশান্্রে তাহার গভীর ব্যুৎপন্তি ছিল। তিনি পরে গার্স্থা শ্রম 

ত্যাগ কত্রিয়! সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন এবং হনিহরানন্দনাথ তীর্ঘন্বামী 

কুলাবধৃত নামে খ্যাত হন। 

হরিহরানন্দ বাজা রামমোহন রায়ের এক জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন । 

কেহ কেহ বলিয়াছেন, তিনি রামমোহনের গুরু ছিলেন, রামমোহন 

তাহার নিকট বীতিমত তন্ত্র অধ্যয়ন কবিয়াছিলেন। রাঁমমোহনের বয়স 

যখন ১৪ বৎসর ( ১৭৮৮ শ্রী; ), তখন তাহার সহিত রাধালগরে হবিহবা- 

নন্দের পরিচয় হয়। তর্দবধি উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বিদ্যমান ছিলি ।* 
৬০৩ অহা ৩ পি উপ পা 

* নুত্রীম কোর্টে রামমোহন রায়ের সহিত তাহার ত্রাতুপ্ুত্র গোবিনদপ্রসাদ রায়ের 
বৈষয়িক যকদদমায় হরিহ্রাঁনন্দ রাঁমমোহণের পক্ষে এক জন সাক্ষী ছিলেন। 

২৭ আগ ১৮১৮ তারিখযুক্ত জবানবন্দীতে হরিহরানন্দ বলেন £-- 

[ব98009120077181 95998101708 06 81510 0% 2 ০6ঠেনে 

21101 764. (ি6-2 8 ০ (760681১0৮65, ুরুত ওত £ উজ] 

0 71৮৮ -7481515 10177181605 676 07003010105 000. 00150100002 

পা 05 1101 19৬৮ ০7875%/44...]116 1180) ০ 50510615108 

2৪7100428০5? 005 03105 808৮ 05 5810.960098 
86৫1583 ঠাত্ছ 91194055601 ১০৪ 31781186) ৩%€ 31170519665 
02. 012৫ সা উৈযাযম আহ) ১৪, 

: মখিগত্রের সীষ্দ বলুমার বিযানস্কার-্বাক্ষরিত ঢুইটি দলিল 
খ২* ডিসেম্বর ১৭৮ , ইত গ্হার দিবাস "্মাং রঘুনাথপুর 

হিপ নং ছু 
সি 



হরিহরানন্দনাথ তীর্ঘবামী ২৭ 

সম্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার পর হব্রিহরানন্দ দেশ পর্যটন করিস 

বেড়াইতেন । বামমোহন বাক্সের রংপুরে অবস্থানকালে (ইং ১৮*৯-১৮১৪) 
হরিহ্রানন্দ রামমোহুনের নিকট গিয়া উপস্থিত হন। তিনি ষে ১৮১২ 

্রীষ্টান্পেব জানুয়ারি মাসে তথায় ছিলেন, তাহার প্রমাণ-এই সময় 

রংপুরে নিষ্পা্দিত রামমোহনের বিষয়-সংক্রাস্ত একটি দলিলে সাক্ষিত্বরাপ 

তাহার নামের স্বাক্ষর আছে। 

১৮১৪ গ্রাষ্টান্দের মাঝামাঝি রামমোহন বংপুর ত্যাগ করিয়া 
কলিকাতা স্থায়ী বাসিন্দা হন । হরিহরানন্দও রামমোহনের সহিত 

কলিকাতা আপিয়াছিলেন। এই সময় তিনি তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্ত্র 
বিদ্যাবাগীশকে আনাইয়া রামমোহনের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। 

কলিকাতায় অবস্থানকালে হরিহরানন্দ “কুলার্ণব” তন্ত্র প্রকাশ করেন । 

তগ্নশাক্সে তাহার অসাধারণ পাগডিত্যের প্রত্যক্ষ নিদশন--“মহানির্ববাণ- 

তন্কের* তাহার রচিত টীক। ১৭৯৬ শকাকে (ইত ১৮৭৪) 
ক শিশি শ ্ ক ০ পোপ পি জপ পা পপ পরী পপির পপ পিপি | এ পি 

বল। হয়ছে । অপরটির তারিখ “রংপুর, ১৩ জানুয়ারি ১৮১২", ইঞছাতে তাহার 

নিবাপ “সাং পালপাড়া” দেওয়া! আছে । শিবনাপ শাস্থা ভুলক্রংম “পালপাড়াকে 

“মালপাড়া” করিয়াছেন । 

* কেহ কেহ মনে করেন, মুল মহানির্বাণ তন্্রই হরিহরানন্দ কর্তৃক সংকলিত ব। 

সংস্কৃত 1 

১০০৪6158506 9118859550 117086 011৩ ৯1511003658155, ৮0585 এ 

091১110265075 117 ৮21,০15 02 10. 1082৮ 7512 8125202,7458102 2 

20008065015 60 5427১855065 20656৮0, 10, ৮21, 

মহাপির্ববাণতস্ত্রের হরিচ্রানন্দ-কৃত টীক। সম্বন্ধে ১৮৪1০ লিখিয়ছেন ২ 

255 12000507709 018 075 501122171062555 11015 15 1612 ৮৮৩ 

5৫36077, 25:21227051 610 612515 20 0176 25091972500 %71165178- 2 ৮৮৩ 

06221210228 06 55017 011979662০6 €155 (01221619517 018৩ 2818 

₹11659 ()1% 0520 10757895679. . ৮৮2 58৫.5 00. 3, 



২ হৃযিহরানদ্দনাখ তীর্ঘস্বামী 

আনন্দচজ্ছ্র বেদাস্তবাগীশ ও হেমচন্দ্র ভট্টাচাধ্যের সম্পাদকতান্ন রামায়ণ 

যন্ত্রে বঙ্গাক্ষবে “মহানির্বাণ তন্ত্রম্ ( পুর্বকাগুম্ )” “কুলাবধৃত শীমহ্ধবি- 

হরানন্দনাথভাব্তীবিরচিতয়! টীকয়! সহিতম্” মুদ্রিত হইয়া সর্বপ্রথম 

প্রকাশিত হয় । 

কলিকাতায় অবস্থানকালে হবরিহরানন্দ বামমোহন-প্রতিষ্টিত “আত্মীয় 

সভা”র অধিবেশনেও যোগ দিতেন । আত্মীয় সভায় শাস্ত্রীয় আলোচনা! 

তইত। ইহার সেক্রেটরবী বা নির্বাহক ছিলেন-_বৈকুনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় ।* এই সভায় সহম্রণ-নিষেখক আলোচনাও চলিত ।খ* 

সহমরণ-বিষয়ে সংবাদপত্রেও তখন খুব আন্দোলন চলিতেছিল। এই 

প্রসঙ্গে হরিহবানন্দের একথানি পত্র ১৮১৯ গ্রীষ্টার্ষের এপ্রিল মাসে “ইডি 

গেজেটে” প্রকাশিত হয়; পন্ত্রখানি উদ্ধৃত হইল £-- 

14) পক 01 0 2৪ হরে সি )ল। (উল পিচ্চি 

534. 

৬/701)006 ৮৮15171186 00 5৮213 10810. 51175 855 0250 205০০৪6 

০0019002616 ০91 1185 091:0101065018 ০£ 10055 ৮2617) 005 9০৫1৬ 

০£ 61511 74০585৩0. হু 2392005, 1006 1200180553611 আও008 80915 

21113755 ৮7179 0010:52051 61613561565 100181501১9 65521056155 0০ 9095 

$1707017011761055 2159. 17728118911 05 0০017500 0061৮0০৩ ০1 1155009 

19৮/, ] 06600 1 2০1৩1 ৮০ 0৪11 6176 20051361010 01 00 0৮50160 €০ ৪. 

190125% 06:27596 $1))19955729৩ 250৬৮ 56 18505 21085 6006 109110715 

০1 002৮ 197 2720 07500 05 0601711231156300 01 ৮7105017012 1155 

০£ 01908817075 0 016 18138155030 0917170 

[ও 65 5587 1818, & 70০05 ০৫ [3 109০৬ 0:5109150. ও. 0৮201 

0 0১০15107525 201 0056 2625058] ০£ 0175 632565208 25510055059105 

92 10727082386 ৬1003, 21 05565 15096 89.1700502060 0৮ ৪05 51/85601, 

* ড়, বব, 992632 : 44800561068 0060. 197 চ২ 82001501000, 8২০ (০1 

ম:61183905 [60202.”-710006 240057%) 2226912) 1 2151520809 1955, 09. 

41519. / | 
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মহধি দেবেন্দ্রনাথের স্বরচিত জীবন-চন্সিতের এক স্থলে হরিহরানন্দের 

উল্লেখ আছে । তিনি লিখিয়াছেন £-- 

এখানে [ দিল্লীতে ] জুখানন্দ নাথ স্বামীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ 
হইল। তিনি তান্ত্রিক ব্রদ্দোপাসক | হরিহরানন্দ তীর্থন্বামীর শিষ্য । 

এই হ্রিহরানন্দের সঙ্গে রাম মোহন ব্ায়েব বড় বন্ধুত্ব ছিল। তিনি 

রাম মোহন রায়ের বাগানেই থাকতেন । ইহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাম 
চন্দ্র বিদ্ভাবানীশ । আমি দীল্লিতে পন্থছিবা মাত্রই সুখানন্দ স্বামী! 

আমাকে আলুর প্রভৃতি পাঠাইযা! দিলেন। আমিও তাহাকে উপহার 

পাঠাইরা দিলাম এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলার্ন1 তিনিও 
আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। এইক্ষপে তাহার সহিত 

আমান দেখ সাক্ষাৎ, আলাপ পরিচয় হইল। বুখানন্। স্বামী বলিলেন 

& ১১ এপ্রিল ১৮১৯ তারিখের 'ক্যালকাট! জর্থালে (পৃ. ১১৯-১২০) উদ্ধত। 

হয়িহরাদন্দ ইংরেজী লাঁনিভেন না, কুতরাং ইহা রামসোহনের রচন1 হওয়া অসম্ভব 

বায । 



ইরিহরাননগনাথ ভীর্ঘগ্বামী ৩১ 

যে, "আমি এবং রাম মোহন রা উভয়েই হরিহযানন্দ তীর্ঘন্বামী শিষ্য; 

রাম ঘোহন রায় আমার মতন তান্তিক ত্রাক্মাবধৃত ছিলেন 1-পূজাপাদ 

শ্রীমন্মহর্ষি দেষেন্্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবন-চরিত'* প্রিয়নাখ শাস্ত্রী ' 

কর্তৃক প্রকাশিত ( ১৮৯৮ ), প. ১৪৩। ও ১ 

শেষ-জীবনে হরিহরানননাথ কাশীবাঁস করিতেছিলেন |, তথায় ১৭ 

জানুয়ারি ১৮৩২ তাবিখে তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাহার বয়ঃক্ষম. 

৭০ বহং্পর হইয়াছিল । তাহার মৃত্যুতে ই “সমাচার দর্পণ, 

হে প্রজ্জাব পেখেন, নিষ্কে তাহা উদ্ধৃত কৰিতেষ্টছ £__ 
নির্বাণপ্রাপ্তি ।--স্রখসাগরের সমীপবন্তি পালপাড়। গ্রামে নন্কুমার 

বিছ্যালঙ্কার এক জন অধ্যাপক ছিলেন তিনি কলিকাভার সংক্কত বিদ্তা 

মন্দিরের ধন্ম শান্লাধ্যাপক শ্রযুত রামচন্দ্র বিস্তাবাগীশের অগ্রজ । স্যার 

দর্শনে এবং তন্ত্রে বি্যালঙ্কার ভট্টাচার্যের একপ গতি ছিল যে সংপ্রতি 

তাদৃশ হুল বিশেষতঃ তাহার সব্বক্কৃতা শক্তি যেরপ ছিল যে তাদুক 

আমরা প্রাধ্ দেখি না ইনি অল্প বয়সেই গৃহস্তাম পরিত্যাগ করিয়া 

নান! দেশ ও দিগ দর্শন করিয়াছিলেন শেষে প্রায় বিংশতি বৎসর হইতে 

কাশীতে বাস করিতেন কাশীতে রাজাপ্রভূতি অনেকে এবং কলিকাত। 

নগব ও পশ্চিম রাজ্যের লোকের নধ্যে অনেকেই তাহার নিকট দীক্ষিত 

হয়ছিলেন কাশীতে বাসের মধ্যে প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইবেক একবার 

কলিকাত! নগরে ' আগমন করিয়াছিলেন ততকালে কলার্ণবনামে এক 

গ্রন্থ তাহার দ্বার! প্রকাশিত হয় কাশী নগরের জনেরা তাহার অতান্ত 

মান করিতেন এবং আমর! গশুনিয়াছি ধে গৃভস্বাশ্রম পর্গিত্যাগের পরেই 

তঠেহ ঠরিহবানপলাখ তীর্ঘস্বামীকূলাবধৃন্ম পদবি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 
সম্থ্রতি তিনি স্তরি বর্ধ বয়স্ক হইয়া! এই মাঘ মাসের পঞ্চম দিবস 

[ ১৭ জান্থয়ারি ১৮৩২.] পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ববাঙ্চসময়ে কাশীক্ষেত্রে . 
সমাধিপূর্বাক পররদ্ধ প্রাণ্ড হইয়াছেন ইহার মৃত্যুতে মরা জবস্ত 



৩২ হরিহ্রানন্দনাথ তীর্ঘহবাধী 
ছঃখিত হইলাম যেহেতু এতাদ্বক লোক ইদানীং অত্যন্ত ছুপ্পাপ্য। 

স্কাহার পরিবারের মধ্যে কেবল এক পু শ্রীধৃত মৃত্যুঞ্জয় ভর্টরাচাধয 

পিতৃব্যদের সহিত দেশে বাস করিতেছেন ।-_'সমাচার দর্পণ*, 
১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । 



ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
১৮১২-৮১৮৫৯ 





ঘঙ্গীয়সাহিত্যপল্িষৎ 
৪৩১, আপার লাররুলার রোত 

ফলিকান্তা: 



প্রকাশক 
শীবামকমল নিংহ 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 

প্রথম সংস্করণ--মাথ ১৩৪৮ 

পরিবদ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ---আশ্বিন ১৩৪৯ 

পরিবন্ধিত তৃতীয় সংস্করণ--মাঘ ১৩৫০ 

মুল্য চারি আনা 

মুস্রাকর-.ঞসোরীশ্রনাথ দাস 
শলিরগ্রন প্রেস, ২৫1২ মোহনবাগান, কো, কলিকাতা 

২১১৪1513888 



কোনও দেশের সাহিত্য ও সমাজের হীতহাসে আমরা দেখিতে 

পাই, নিতান্ত অকারণে আমাদের প্রবহমাণ জীবনধারায় বিপধ্যন় 

ঘটাইয়া, সমুদ্রগর্ভে জলোচ্ছ্বাসের মত ক্কচিৎ এক-এক জন লোকের 

আবির্ভাব হয় 3 ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বা ক্রমবিকাশের সহিত 
ধাহাদের কোন৪ প্রত্যক্ষগোচর সম্পর্ক নাই, 'গ্রহ-উপগ্রহ-পরিব্যাঞ্ধ 

নিয়মতান্্বিক সৌরমগ্ডলে ধূমকেতুর আবির্ভাব-তিরোভাবের সহিত 

ধাহাষ্টের অভ্যুদয় ও তিরোধানের তুলনা করা চলে। বাংলা-দাহিত্য- 
ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্্র গুপ্তকে এইবপ শ্রারুতিক বিপর্যয় বলিয়াই মনে হইতে 

পারে। রর 

কিন্ত ইহা আপাতদৃষ্টির কথা । একটু গভীর ভাবে অন্গধাবন 

কৰিয়! দেবিলে আমণা অন্যবূপ দেখিব । আমরা বুঝিতে পারিব, বাংলা 

দেশের সাহিত্য-সমাজে গুপ্ত-কবির আবির্ভাব অবশ্ঠগ্ডাবী এবং অমোঘ । 

বাংলা কাব্য-সাহিত্োর ইন্িহাসেও তাহার স্থান অনন্যসাধারণ। 

নৃতন ও. পুরাতনের সদ্ধিস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া পুরাতন প্রবাহকে 

অব্যাহত রাখিয়াই তিনি নৃতনের জন্য খাত খনন করিয়া তাহাতে নব 
নব ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন । দুর্গম পার্বত্য প্রদেশের চিহ্ব-পরিচম্- 

হীন ফন্তধারাকে তিনি আপন বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া গঞ্গোত্রীর মত আলো!- 

বাতাসের রাজ্যে উৎ্নারিত করিয়াছিলেন বলিয়াই মধুস্থদন-বিহারীলাল- 
রবীন্দ্রনাথের সাধনা ও সিদ্ধি সম্ভব হইয়াছে এবং অন্য দিকে কৰি ও 

শিল্পী ভারতচজ্দ্রের কবি-টগ্লা-পাচালি-হাফ আখড়াইয়ের খিড়কি-দ্বারে 

যে সন্বমহীন গ্রামাতায় বাংলা কবিতার অপমৃত্যু হইতে বসিয়াহিল, 
ঈশ্বরচন্দ্রের চেষ্টায় তাহাই এ্রশ্বধ্য-সমারোছে উন্নীত হইয়া সদরের 

রাজপাটে নবজীবন ও মুক্তি লাভ করিয়াছে। বল্কতঃ বাংলা 



মনে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 

কাব্য-সাহিত্যে পুরাতন ধারার তিনি শেষ কবি এবং নৃতন ধারার তিনি, 
উদ্বো্ধা। এক দিকে তিনি হরু ঠাকুর, বাম বন্থ, নিধুবাবু (রাঁমনিধি 

গুপ্ধ ), গৌঁজলা ওই, নিতাই বৈরাগী, বাস্থ-নৃনিংহ প্রভৃতি “কবি-কুলের 
শেষ ও সক্ষম প্রতিনিধি এবং অন্ত দিকে দ্বারকানাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, 

রঙ্গলাল ও মনোমোহনের (বহু) গুরু ও শিক্ষাদাত। তিনিই । নৃতন 

ও পুরাতনের সংঘর্ষে যেখানে পথ-বিপধ্যপ্ ঘটিয্াছে, ঠিক সেইখানেই 

তিনি আপনাকে মাইলস্টোনের মত মুত্তিকাগর্ভে প্রোথিত বাখিয়! 

বিরাজ করিতেছেন ; হয়ত কালের প্রবাহে ধূলিজপ্লালে সে দিনের হুস্পষ্ট 

পরিচয্-চিহ্টি ঢাঁকা পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে পরবত্তা যুগের বাঙালীদের 
অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইলেও সবটাই তাহাদের অপরার নহে। 

মহাকালেন্ন উর্ধে সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতকে অবজ্ঞা করিয়া যে-প্রতিভা 
আপনাকে সমুক্রত রাখিতে পাবে, ঈশ্বরচন্দ্র ঠিক সেই জাতী প্রতিভাবান্ 

ছিলেন না । দীনবন্ধুর সহিত তাহার তুলনা করিতে গিয়া ম্বযং বঙ্কিমচন্দ্র 

বালিয়াছেন-- 
কবিত্ব সম্বন্ধে গুক» অপেক্ষা শিষ্যকে উচ্চ আসন দিতে হইবে ।, 

ইচ্া কর অগৌরবের কথা নঙে 1: আগেকার দে রাগ-প্রণালী 

এক জাতীবু ছিল--এখন আব এক জাতীয় বঙ্গে, আমানিগেব ভালবাস! 

জগ্মিতেস্কে। আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভাল বাসিহ; এখল্ 

সক্কর উপর লোকেব অন্থুরাগ। আগেকার রসিক, লাঠিয়ালের ভ্তায় 

মোটা লাঠি লইয়া! সজোরে শত্রুর মাথার মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া 
যাইত । এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের মত, সক লান্সেটখানি বাহির 

করিয়া, কথ্ত্ীয্ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে 

টিং ্ নিত হৃদয়ের ৬ ক্ষতমুখে বাহির হইয| বায়।*** 

প্রধান, ই সী'শল। গুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না ।-- 
ভূদ্দিকা £ দীনবন্ধু খিভীিব্লা ] 



জীবনী 

ঈশ্বরচন্দ্র খাটি বাংলা! দেশের কবি, এই অন্যই আমাদের স্মরণীয় । 

তাহার জীবনী ও কাবা সম্যক অনুধাবন কৰিলে তদানীস্তন বাংলা সমাজ 

ও সাহিত্য-জীবনের মূল কেন্দ্রটিও আমাদের লক্ষযগোচর হইবে । এই 
কেন্দ্র হইতে আমরা বাহির ও ভিতরের নান! ঘাত-প্রতিঘাতে বশ্মানে 

বিচ্যুত হইয়াছি বলিয়া! পুরাতনের সঙ্গে যোগস্থত্র খুঙ্গিয়। পাইতেছি না; 

অথচ জাতীয় জীবনের ক্রমোন্নতিন্ন পক্ষে এই স্থত্্ খুঁজিয়৷ বাহির করা৷ 
একাস্ত আবশ্যক | / 

ঈশ্বনচন্দ্রকে 'বিস্বাত হইবার অপর কারণ--মাইকেল মধুস্দন দত্ত । 
বঙ্ষিম্চন্দ্র শিখিয়াছেন £-- 

১৮৫৯/৬০ সাল বাঙ্গাল! সাহিশ্যে চিরম্মরণীয়--উহা! নূতন 

পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরাণ দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অন্তমিত, 

নৃত্তনের প্রথম কবি মধুনুদনের নবোদয় | ঈশ্বরচন্দ্র খাটি বাঙ্গালী, 

মধুসূদন ডাহা ইংরেজ । 

সেই ইংরেজীঘ়ানার যুগে “ডাহা ইংদেজের” নিকট “খাটি বাঙ্গালী” 
পরাস্ত হইয়ছিলেন। 

'জাঘনা 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন না। হাটুর জীবন মাত্র ৪৭ 

বৎসরের ; ১২১৮ বঙ্গাবের ২৫এ ফাস্তন শুক্র বাঁ ফ্কাচরাপাড়ায় তাহার 

জন্ম এবং ১২৬৫ সনের ১*ই মাঘ শনি বারে তঁছা্ ঘৃষঠু হয়। "পিতা 
হবিনারায়ণ গুধ দরিদ্র ছিলেন, প্রথমে কবিরাজজী করিতেন, পরে 

স্চবিরাজী ব্যবসায় ছাড়িয়া গ্রামের নিকটে শেয়ালভাঙ্গার কুঠিতে 'খাঁসিক 
আট টাকা মাহিনায় চাকুরি করিতেন । ঈশ্বরচন্দ্রের মাতার নাম ছিল 

শ্রীমতী দেবী ।. দশম বৎসরে তাহার মাতৃবিয়োগ হওয়ার পর তিনি 



৮ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ 

কলিকাতা জোড়াসাকোয় মাতুলালয়ে আশ্রয় পান। শৈশবে লেখাপড়া 
বিশেষ না শিখিলেও অসাধারণ মেধাবী ও স্থৃতিধর ছিলেন। অতি শৈশব 

হইতেই মুখে মুখে ছড়া কাটিতে পারিতেন এবং কবি ও হাফ-আখড়াইযের 
দলে গান বাঁধিয়। দিতেন । তিনি খুব দুরস্ত ছিলেন, এবং তখন হইতেই 

মেকির উপর খগ্লাহত্ত ছিলেন। ১৫ বৎসর বয়সে গুপ্তিপাড়ার গৌরহরি 
মল্লিকের কন্ঠা ছুর্ণামণি দেবার সহিত তাহার বিবাহ হয়। বিশেষ 

কারণে তিনি আব্দীবন সংসার করেন নাই, কিস্ত স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ 
করিয়াছেন। জ্লীজাতির প্রতি ত!হার স্বাভাবিক বিদ্বেষ ছিল। 

ঈশ্বরচন্দের শিক্ষার অভাব উপলক্ষ্য কিয়! বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিপেন-- 

তিনি বাল্যকালে দে সম্পুর্ণ শিক্ষালাভ করেন নাই, ইহ বড় দুঃখেরই 

বিষয় | তিনি সুশিক্ষিত হইলে, তাহার বে প্রতিভা ছিল, তাহ|ব বহিত 

প্রশ্বোগ হইলে, তাহার কবিত্ব, কাধ্য, এবং সমাজের উপর আধিপত; 

অনেক বেশী হইত ।--.তাহ। হইলে তাহার সময়েই বাঙ্গাপা সাহিত/ 

অনেক দুব অগ্রসর হইত । বাঙ্গালার উন্নতি আরও ব্রিশ বৎসর অগ্রসর 
হইত । 

জোড়ার্সাকোতে অবস্থানকালে পাথুরিয়াঘাটার ম্ুবিখ্যাত গোপী- 

মোহন ঠাকুরের পৌত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হয়। 

এই বন্ধুত্ধের ফলে ১২/লালের ১৬ই মাঘ (২৮ জানুয়ারি ১৮৩১) 

255 সাধে ও উৎসাহে এবং ঈশ্বরচন্ত্রের সম্পাদকতায় 
ংবাদ প্রভাকে এবং ইহা হইতেই ঈর্খরচন্দ্রের ভাগা- 

পরিবর্তন । "1১৯ 

“সংবাদ প্রভাকর' বাহির করিবার তিন মাল পূর্ধ্বে তাহার পিতৃ- 

বিসৌগ হয়। তখন তাহার বয়স মাত্র উনিশ। এই উনিশ বর্ষবয়স্ক 
যুবকের সম্পাদনায় “সংবাদ প্রভাকর' অচিরকালমধ্যে খ্যাত হইয়া উঠে 



জীবনী নি 

'এবং তৎকালীন সন্তরান্ত ধনবান্ ও কৃতবিগ্য লেখক ও পাঠক-সন্প্রদায় 
“সংবাদ গ্রভাকবে'র পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়েন। এই “সংবাদ প্রভাকর, 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্তি; “সংবাদ প্রভাকর'ই এক দিন বাংলা- 

সাহিতোর ভাগা-বিধাতা ছিল, বাংলা গগ্ঘ-রচনারীতি গ্রভাকরের 

আদর্শে পরিবন্তিত হয়। বঙ্গিঘচন্দ্র লিখিয়াছেন-_. 

নিত্য নৈমিত্িকেব ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, 

এ সকল সবে রসময়ী রচনার বিষ হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম 

দেখায় ।.. আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্বণ, আজ মিশনরি, কাল 
উমেদানি, এ সকপ বে সাহিতোর অধান, সাতিতোোর সামগ্রী, তাত! 

প্রভাকবই দেখাইয়াছিলেন। আর ঈশ্বব গুপ্তের নিজ্ঞের কীর্তি ছাডা 

প্রতাকবের শিক্ষীনবিশদিগেব একট! বীর্তি আছে। দেশের অনেকগুলি 

লব্দপ্রতিত 'লথক প্রভা করেব শিক্ষানবিশ ছিলেন। 

ছাত্রধিগকে উত্সাহ দান হাড়াও ঈশ্বরচন্ত্র সংবাদ গ্রভাকরে, প্রাচীন 

কবিওয়ালাগণের গা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে থাকেন। বর্তমানে 

তাহাদের ষে-সকল কবিতা ও গান আমরা নানা সংগ্রহ-পুস্তকে দেখির। 

থাকি, তাহার পনর আনাই ঈশ্ববচন্ত্র গুপ্তের সংগ্রহ । এহ কাজে তিনি 

পরিশ্রম এ অর্থব্যয়ের ত্রুটি করিতেন না, তিনি প্রা দশ বৎসরকাল 
কবিতা সংগ্রহের শ্বগ্য বাংলার নানা স্বানে পর্যটন করিয়াছেন । ১৩ 

জাভর়ারি ১৮৫৫ (১ মাঘ ১২৬১) তারিখের দিংবাদ প্রভাকরে প্রাচীন 
কবি-প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র লেখেন ৫ 

প্রাচীন কবি ।---*১আমর! বনুকালাবধি নিষ্বত নিকর চেষ্টা ও 

প্রচুর প্রবত্থে প্রকর পরিশ্রম পুরঃদর এ পধ্যস্ত নাহ] মংগ্রহ করিয়াছি, 

তাহার অধিকাংশ পত্রস্থ করিয়াছি, ক্রমে করিতেছি এবং ক্রমে ক্রমে আরে। 

প্রকাশ করিব, কিছুই গোপন রাখিব না। যে উপায়ে হউক বত পাইৰ 
ততই মুদ্রিত করিষ। 



১৩ ঈশ্বরচজ্্ গুধ 

আমরা পূর্বে  রামপ্রসাদ মেন, ৬ রামনিধি গুপ্ত অর্থাৎ নিধু বাবু, 
৬ রাম বন্থু, ৬ নিতাইদাস বৈরাগী ও তাহার সাহাধ্যকারিগণ, ৬ হক 

ঠাকুর, ৮ অজ গৌসাই, গোজলা গু'ই, কৃষ্ণ মুচী ও লালুনন্দলাল প্রভৃতি 

কতিপয় মৃত কৰিকে কান্তির সঠিততত সজীব করিয়াছি । অদ্য আবার, 

৮ রাগ নুসিংহ ও ৬ লক্মীকান্ত বিশ্বাসকে জীবিত করিলাম, অগ্াবধি 

ইহারা এই বিশ্ব বিপিনে অমর হইয়া বিচবণ করিবেন |-০" 

“সংবাদ প্রভাকর, পত্রের মাস-পমলার কাগজে এই সকল 

কবিওয়ালার জীবনী ও রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল; কয়েকটির তালিকা 

দিতেছি-- 

কবিরঞ্জন বামপ্রসাদ সেন ***১ আশ্বিন, ১ পৌষ, ১ মাঘ ১২৬০ । 

৮ বামনাব গুপ্ত (নিধুবাবু ) *** ১ শ্রাবণ ১২৬১। 

৬ বাম [ মোহন ] বস্ত *** ১ ক্ান্থিন, ১ কান্তিক, ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১। 

৬ নিশ্যানন্দ্দাস ৈবাগী *** ১ ভগ্রায়ণ ১২৬১। 

৬ হট ঠাকুর *** ১ পৌৰ ১২৬১। 
৬ রানু, সিংহ ও ৬ লক্ষমীকান্ত বিগাম**১ মাঘ ১২৬১। | 

ঈশ্বরচন্দ্রের একান্ত বাসনা ছিল, এই সকল কবিওয়ালার রচন। 
তাহাদের জীবনচরিত-সমেত পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, কিন্ত তিনি, 

তাহা করিয়া যাইতে পারেন নাই 1* এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পার। 

যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত হস্তক্ষেপ না কবিলে বাংলার বনু প্রাচীন কবিগীত. 

একেবারে লোপ পাইত। এই প্রবৃত্তির মূলে ছিল তাহীর অসাধারণ 

* ১৩০১ সালের বৈশাখ, খাসে দক্ষিণেশ্বরনিবাঁসী শ্রীকেদারনাথ বন্দোপাধ্যাক 

গুপ্তরাত্বোদ্ধার বা প্রাচীন ঈংগ্রহ' প্রকাশ করেন । তিনি বিভিন্ন স্থান হইতে 

এই সফল গীত সংগ্রহ ক ন। 
রাজনারারখ বহুর্ইউিসেকাল আয় একাল? পুস্তকেও হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, 

গোজ লা গই, আপটংদি কিন্রিঙ্গী প্রভৃতির গানের কিছু কিছু নিদর্শন আছে। 



কবিত্ব ও কাবিডা ১১ 

স্বদেশগ্রীতি, তিনি বাংলা দেশ ও বাঙালীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। 

তাহার প্রমাণ এই পুত্তকের অন্যত্র প্রকাশিত তাহার “স্বদেশ* কবিতায় 
আছে। 

আবার অন্য পক্ষে কলিকাতা ও মফম্বল্গের অনেক সভা-দমিতিতে 

সম্পাদক্ক পরিচালক ইত্যাদি ভাবে যোগদান করিয়া তিনি কালের 

গতির সঙ্গে সমানে তাল রাখিঘ্া গিদ্বাছেন। তিনি সুবিখ্যাত 

'তত্ববোধিনী সভা,, টাকীর 'নীতিতবঙ্গিণী সভা” দাঞ্জপাড়ার “নীতি-সভা 

প্রভৃতির সভ্য-পদে থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বন়্ুত।, গ্রবন্ধ ৪ কবিতা পাঠ 

ক্সিতেন । বঙ্কিমচন্দ্র নত্যই লিখিয়াছে ন-- 
সে কাল আর এ কালেখ সন্ধিস্থানে ঈশ্বর ওপ্তেণ প্রাছুষ্ডাব | 

এ কালের মত তিনি নানা সভার সভ্য, নান! কুল ক।মটিপ মেম্বর ইত্যাদি 

ছিলেন--আবাব ও দিগে কবির দলে, হাফ আখড়াইয়ের দলে গান 

বাধিতেন। 

তিনি যে-সকল গ্রন্থ লিখিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, অকালে মৃত্যুমুখে 

পতিত হওয়াতে তাহার অধিকাংশই অসম্পূর্ণ রহিন্া গিয়াছে । ঈশ্বর 
গুপ্তের ্সীবনীর ইহাই অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় | 

কাবিত ও কবিতা 

ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্ব ও কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন । তিনি 
নিজে ইংরেজী শিক্ষান্ম শিক্ষিত লা হইলেও যুগ-প্রভাবে আধুনিকতার 

ছাপ তাহার লেখায় পড়িয়াছে এবং তিনি আধুনিক বহু বিষয়কে কবিতাত়্ 
ব্যক্ত করিয়াছেন। আচাধ্য কষ্ণচকমল ভট্টাচার্য তাহার স্বতিকথায় 

বলিয়াছেন *-- | 



১২ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ 

বাঙ্গাল! ভাষাব উল্লতিসাধন সম্বন্ধে যে সকল ব্যন্কির গুণকীর্তন 

কর! আমাদের অভ্যাস হইয়াছে তন্মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের নাম যে সর্ব্বোচ্চ 

শ্রেণীতে কীপ্তিত হওয়া! উচিত তছ্িষয়ে সন্দেঠ নাই ।**'আমাব বোধ 

হয়, ঈশ্বর গুপ্তের বিদয়ে এতদ্দেশীয় লোকের যে শদাসীন্য তাহাব একটি 

পুধান কারণ এই যে, তিনি গভর্ণমেন্টের নিকট বড় একটা দানিত 

ছিলেন না। 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপধ্ধেব কবিত্ব সম্বন্ধে বস্কিমচন্ত্র বিস্তৃত আলোচন! 

করিয়াছেন । তাহা হইতে কিধিৎ উদ্ধৃত করিলেই ঈশ্বরচন্দ্র গুধের 

কবিত্ব সপ্বন্ধে সঠিক উত্তর পাওমা যাইবে- 
মন্ুষ্য-হদয়ের কোমল, গভীর, উন্নত, অস্ফুট ভাবগুজি ধবিয়া 

তাহাকে গঠন দিয়। অব্যক্তরকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না| 

সৌন্দধ্যৎষিভে ঠাণ 'তাদৃূশ পটু ছিলেন না। তীহাব স্থপ্িই বড 
নাই ।-*কিস্ত তীাগ যাহা আছে, 'ভাহা আব কাহারও নাই। আপন 

অধিকারেব ভিতব তিনি রাজা ।***ত্তিনি এই বাঙ্গাল সমাজের কবি। 

তিনি কলিকাতা! সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশেব কবি। 

তাহার ব্যর্থ স্থন্ধে বন্বিনচন্ত্র বলিতেছেন-- 

ঈশ্বব গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিছেব নাই । শক্ুত। করিয়া! তিনি 

কাহাকেও গালি দেন না কেবল আনন্দ । যে যেখানে সমুখে পড়ে, 

তাহাকেই ঈশ্বরচন্দ্র তাহা গ্রালে এক চড়, নহে একটা কাণমল! দিনা 

ছাড়িয়। দেন--কারণ আর কিছুই নয়, ছু জনে একটু হাসিবার জন্ত। 

.. ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক কথা ও পদ এখন প্রবাণবাক্যে পরিণত হুইয়াছে। 

'অথচ আমরা অনেকেই সেগুলি ঈশ্বরচন্দ্রে বলিয়া ৩ অবগত নহি | দৃষ্টান্ত 

'্তদানীস্তন কলিকাতা সম্বন্কে-_ 

রেতে মশা দিনে মাছি, 

এই তাড়য়ে কল্্কেতায় আছি। 



কবিত্ব ও কবিতা ১৩ 

ঈশ্বরকে সম্বোধন ক রিয়া--- 

তুমি হে আমার বাবা, “হাব! আত্মারাম”। 

বিবিদের উপলক্ষ করিয়া-_- 

বিডালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে । 

(বিবিজান চলে যান, লবেজান কোবে। 

বাঙালী মেয়েদের সম্বদ্ধে-_ 
সিন্দুরের বিশ্দূসহ কপাঙগেতে উত্কি। 

নসী অশী ক্ষেমী বামী, রামী শ্বামী গুল্কী 

মহারাণী ভিক্টোরিরাকে স্কতি করিয়া 

তুমি মা কল্পতরু, আমর! সব পোষ! গোক, 

শিখি নি সিং বাকানো, 

কেবল খাব খোল বিচিলি ঘাস। 

যেন রাঙা আমলা, তুঙ্গে মামলা, 

গামলা ভাঙে ন1। 

আমরা ভূষি পেলেই খুসি হব, 
ঘৃূসি থেলে বাচব ন1। 

ইংরেজীয়ানাকে লক্ষ্য করিয়া-_ 
বুঝি হুট বোলে, বুট পাবে দিয়ে, 

চুকট কুঁকে স্বর্গে বাবে । 

পাঠা স্বদ্ধে--- 
এমন পাচার নাম যে রেখেছে বোক1। 

নিজে মেই বোক। নয়, ঝাড়ে বংশে বোকা ॥ 



১৪ ঈশ্বরচন্জ্র গুপ্ু 

€দশপ্রেম পশ্বঙ্গে-- 

কতবপ ম্রেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, 

বিদেশের ঠাকুর ফেলিয় ॥ 

তখনকার দিনের নাটক সম্বন্ধে-- 

নাটক না মিষ্তি। 

বঙ্গদেশ সম্বন্ধে 

এত ভঙ্গ বঙগদেশ তবু রঙ্গভর। 

তাহার ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন-- 
তাহ!র বাঙ্গাল ভাবা, বাক্গাঙগা সাহিত্যে অতুল । ষে ভাবাম 

তিনি পদ লিখিযাছেন, এমন খুটি বাঙ্গালায়। এমন বাঙ্গালীব প্রাণের 

ভাষায়, আব “কহ পদ্ঠ কি গদ্চ কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কত- 

জনিত কোন্ বিকার নাই--ইংবেজিনবিশীর বিকার নাই। পাখ্ডিত্যের 

অভিমান নাই-বিওছ্ধির বড়াই নাই । ভাষা হেলে না, টল্গে না, বাকে 

না--সহল, সোজ' পথে চলিয়। গিয়1 পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ 

করে। এমন বাঙ্গাপীর বাঙ্গাল ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে 

নাই --আর লিখিবার সম্ভাবন। নাই । 

ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ পরিচয় তাহার কাব্োর মধ্যে । তাহার কাব্য 

খণ্ড খণ্ড কবিতায়-৮বিবিধ ভঙ্গিতে বিবিধ বিবদ্বে লেখা, অধিকাংশই 

সাময়িক | সাময়িক হইলেও প্ঃধ-কবির বনু রচন। মুখে, মুখেও আমাদের 

কাল পর্যন্ত পৌছিয়াছে অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্রের এই সকল কবিতা! মহাকালের 
দ্রনুবারে পরীক্ষিত হইয়া পাস-মার্ক পাইয়াছে। তাহার তথাকথিত 
নাটকগুলির মধ্যেও কবিতা-অংশ কম নয়, সঙ্গীতও আছে । সাধারণ 

ভবিধার জন্য তাহার বিভিন্ন ধরপের কবিতার নমুন! নিয়ে 
ক. খাহারা ব্যাপকতাধে ুগু-কবির কাব্যরস আম্বাদন 
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হবিত্ব ও কবিত! ৬৫ 

করিতে চান, ত্বাহার। বস্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত “কবিতাসংগ্রহ” ও মণীন্দ্ররষ্ণ 

গুধ-সম্পাদিত গ্রস্থাবলী' ব্যবহার কন্িবেন । 

সবহ্থায় ফাঁক 

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্, বাবা সব হাষ ফাকৃ। 

ধনের গৌরবে কেন মিছা! কর জাক, বাবা মিছ! কর জীক ॥ 

পেয়েছ ষে কলেবর, দৃশ্য বটে মনোহর, 

মরণ হইলে পর, পুড়ে হৰে থাক্ । 

আমি আমি অতম্কায়, আমার এ পরিবার, 

কোথায় রহিবে আনু, আমি আমি ধাক্। 

ছশিয়ার মাঝে বাব! সব হায় ফাক. 

নিশ্বাস হইলে কদ্ধ, মৃত্তিকায় দেহ শুদ্ধ, 

চারি দিকে হবে শুদ্ধ, রোদনের হাকু। 

মুদিলে যুগল. আবি, সকল হইবে ফাকি, 

কোথানু বহিবে চাকি, ভেঙ্গে বাবে চাক । 

ছুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক ॥ 

মিথ্য। শখে সদা রত, শত শত অনুগত, 

গৌরব করিয়া কত, গোঁপে দাও পাক্। 

পোসাকের দাম মোটা, ভুত! পায়ে এড়িওটা, 

কপাল জুড়িয! ফোটা, শোভ| কৰে নাক্। 

ছুনিম্ার মাঝে বাব! সব স্ায় ফাক ॥ 

নার্বীর কোমল গাত্র, মদনের আশ্বাপান্স, 

তাহার উপর যা, নঙ্গনের তাক্। 

বসনে বিচিত্র সাজ, কাবায় রঙ্গিল কাজ, 



৯৩৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুগ্ঠ 

শিরে দিয়ে বাঁক। তাজ, ঢেকে বাথ টাকৃ। 

ছুনিয্ার মাঝে বাক! সব হ্যায় ফাক ॥ 

শ্রেহ কবে পরিজন সদাই সন্ত মন, 

স্থূদে স্রাদে বাটে ধন, কত লাক্ লাক্। 

বাখিস্াছে বাপদাদ।, ধপ্ ধপ্ বর্ণ শাদা, 

সাবি সারি তোড়া বাধা, শোভে থাকে থাক । 

ছুনিরার মাঝে বাবা সব হার ফাক ॥ 

* হুইন্প/! আশার বশ, ভ্রমষে চাহ মিছা! যশ, 

বিষয় বিষের রস, নহে পরিপাক্। 

তুমি কেবা,.কেব। পুজ্ত, আপনার নাহি কুত্র, 

মিছামিছি মাযাতুত্রি, শেষ কুণ্তপাক্ । 

ছুনিষার মাঝে বাব। সব হায় কাকু ॥ 

চিন্তা কর পরকাল, নিকট বিকট কাল 

উচ্চৈঃস্থবে বাজে ভাল, শমনের ঢাক্। 

জীবন ছাড়িবে কোল, না রহিবে কোন বোল, 

হবরেকুফ হরিবোল, এই মাত্র ডাকু। 

ছুনিযার মাঝে বাব সবহ্যাস্স ফাঁক ॥ 

খল ও নিন্দুক 

মহত ষে হত তার, সাধুব্যবহার। 

উপকান্ বিন। নাহি, জানে অপকার ॥ 

দেখহ কুঠার করে, চন্দন ছেদন ॥ 

চক্ষন বাস তান্গে, করে বিতরণ ॥ 

ন্প 



কবিত্ব ও কবিতা %৭ 

কাক কারো করে নাই, সম্পদ হরণ । 

কোকিল করেনি কারে, ধন বিতরণ ॥ 

কাকের কঠোর রব, বিষ লাগে কাশে। 

কোকিল অধিলপ্রিয়, স্ুমধুব গানে ॥ 

গুণময্থ হইলেই, মান সব ঠাই । 

গুপহানে সমাদর, কোনখানে নাই ॥ 

শারী আর শুক পাখা, অনেকেই বাখে। 

বত্র করে কে কোখায়, কাক পুষে থাকে? 

অধমে রশতন পেলে, কি হইযে ফল? 

উপদেশে কখন কি, সাধু হয় খল? 

ভাল, মন্দ, দো, গুণ, আধাবেতে ধবে। 

ভুজঙ্গ অমৃত খেয়ে, গরল উগরে ॥ 

লব্ণ-জলধি-জভা করিয়া ভক্ষণ | 

জলধর করিজেছে, সধা বরিষণ ॥ 

জনে তুষশ গায়, কুষশ ঢাকিয়া। 
কুজনে কুরব করে সরব নাশিয়া ॥ 

নিগুণ ঈশ্বর 

কাতন্ন কিন্কর আমি, তোমার সম্ভান। 

আমার জনক তুমি, সবান প্রধান ॥ 

ৰাব ৰাব ডাকিতভোছি, কোথ। ভগবান্। 

একবান তাহে তুমি, নাহি দাও কাণ ॥ 

সর্বধদিকে সর্ব লোকে, কত কথা কর়। 

আবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয় ॥. 



৮৮ ছস্য রতত্' গু 

হাক হায় কব কান, ঘটিল কি জালা । 

জগতের পিতা হোক, তুমি হোলে কাল ? 
গু গ গু গছ ঞ 

আবার কি কথ! শুনি, প্রকুতির কাছে । 

সোমার নয়নে নাকি, দোষ ধপিষাছে ? 

লোচনেব শ্বা॥ আর, না হু মোচন । 

বন্ধ ভোষে পোড়ে আছ, করিস শয়ন ৪ 

চারি দিকে আপনার, পরিবার বার । 

অনিবার হাহাকার, করিতেছে তারা & 

তুমি যাঁদ অন্ধ হোয়ে, চক্ষু বুজে বে ॥ 

আমাচের দশায় কি, হবে বল তবে? - 

দৃষ্রিকীন যদি কয়, পিতান নয়ন । 

সতের সম্তাপ তবে, কে করে হরণ ৪ 

অভিধান, অভিধান, বাখিষ্াছে মুখ ॥ 

কিন্ত এ কি অসস্ভব, নাহি তব মুখ ॥ 

মুখ হোসে মুখ নাই, বিমুখ হোয়েছ । 

মুক হতে একেবারে, নীরব বোয়েছ 

অজ গজ চািমুখ্ড, পাচমুশ্ যারা । 

নাহি বুঝি মাথামুণ্ড, কি বোলেছে তান। ৪ 

শাঞ্জ সব স্তখ বোলে, ভাকে কোন্ গুণে । 

মুশডপাত ভইতেছে, মুণ্ড নাই শুনে ॥ 

কহিতে না পার কথা, কি ন্বাশিব নাষ ! 

তুমি হে, আমান বাবা, “হাব আস্মাকাম ॥ 

£তামাত বদনে বদি, না কুরে বচন । 

কেমনে হইবে ভবে, কথোপকথন £ 



করিস খা রখিকচা 5৪ 

আমি বফি কিছু খলি, সুকে অস্থির $ 

ইসেবাম খাড় মেক, সায় কফিও তায & 

তুমিতো আপন গাবে, হইলে বিসুখ । 

এই ভিক্ষে দীন জ্তে, হও ন! স্রিষুখ্খ ॥ 

চরমে পন্ষম পদ, যদি যাই তুলে! 

সে সময়ে একবার, চেও সুখ তুলে ॥ 

তুমি হে গ্শ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত ভ্রিসংসার । 

আমি হে জন্বর ভগ, কুমার তোমার ৪ 

গুপ্ত ভোযে। গুপ্ত সতে, ছল কেন কর ? 

গুপ্ত কায ব্যক্ক কৰি, গুপ্ত ভাব হর ॥. 

ইংরেজী নববর্ষ 

শ্রীষ্টমত্তে নৰবর্দ, অতি মনোহর । 

প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ, বত শ্বেত নর ॥ 
চাক পৰিচ্ছদযুদ্ক, রম্য কলেবর । 

নানা দ্রব্যে আ্রশোভিত, অট্টালিকা ঘর ॥ 

মানমদে বিবি সব, হইলেন ফ্রেস। 

ফেদবের ফেলোবিস্,ফুটিকাট। ড্রেস ॥ 

শ্বেত পদে শিলিপন্ক, শোভা ভায় মাথা । 

বিচি বিনোদ বন্রে, গলদেশ ঢাকা ॥ 

চিকন্তটিফশি চাক, চিকুরের জালে । 

ফুলেন ফোহারা আসি, পড়িতেছে গালে ॥ 

বিড়ালাক্ষী বিখুস্ুত্ধী, মুখে পক্ষ ছুটে । 

আহ তার রোজ রোজ, ক রোজ ফুটে ॥ 



কক ঈশ্বর গুপ্ত 

স্পর্শ ক্িব! আপু, শভ্হাস্ভক্ষা | 

ঘসধবে অন্ত স্সুধা, প্রেমঙ্ফ্ধাহরা ॥ 

গোলাবের দলে বিবি” গড়িযাছে চিকৃ। 

অনঙ্গ ভ্ষরকণে, মাগে তথা ভিক.॥ ' 

মনোলোভ কিবা শোভা, আহ। মতি মনি । 

রিবিণ. উড়িছে কত, কর্ ফর্ কবি ॥ 

ঢল ঢল টঙ্গ টল, বাক ভাব ধোনে । 

বিবিজান চলে বান, লবেজান কোরে ॥ 

সাড়ীপড়া এলোচুল, আমাদের মেম। 

বেলাক নেটিব লেভি, শেম শেম শেষ ! 

সিম্দুরেব বিম্দু সহ, কপালেতে উক্কি। 

নপী, জলী, ক্ষেমী, বামী, যামী, শামী, গুকি ॥ 

ঘরে থেকে চিরকাল, পায় মহাছুখ। 

কখনে। দেখে না পরপুক্রষ্র মুখ ॥ 

এইক্ধপে হিন্দুরামাঃ শুদ্ধাচার রেখে | 

না পায় আখের আলো, অন্ধকাযে থেকে ॥ 

কোথায় নেটিৰ লেডি, বনি শুন সবে। 

পশুর খ্বভাবে আর, কত কাল রবে? 

খন্স নে বোতলবাসি, ধন্ত লাল অল । 

ধন্ত ধল্স বিলাতের, সভ্যতার বল ॥ 

দিশি কুক যানিনেকো, খবিরুফ জয় । 

মেরিদাতা। মেকিন্তে, বেদ্রিগুড় বন্ধ ॥ 

উঈশ্বত্য প্ছম কেরে, স্পর্শ করে যাকে । 

থণ্দাধশ্ন ভেঙ্গাতেদ, জ্ঞান নাহি থাকে ॥ 



যাখাকে কপালে ভাই, টেবিলেতে খাব । 

ভূবিয়া ভদ্বেত্র টন্ষে, চ্যাপেলেতে বাব ৪ + 
কাট! ছু কাজ নাই, ফেটে বাবে বাধ! । 

ছুই হাতে পেট ভোবে খাব থাবা থাবা ॥. 

পাতঝে খাব ন। ভাজ, £পাটুকেল কালে! । 
হোটেলে টোটেল নাশ, সে বরণ ভালো ॥ 

পূর্বে সকল আশা, ভেবে! ন! বে লোভ । 

এখনি সাহেব সেজে, ঝাখিব লা ক্ষোভ ॥ 

পৌষ-পার্কবণ 
সখের শিশিস্থ কাল, সুখে পুর্ণ ধরা । 

এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু বসভর। ॥ 

ধনুর সন্ত শেব, মকন্সের যোগ । 

সন্ষিক্ষপে তিন দিন, মহ! স্খ্খ ভোগ ॥ 

মকর যংক্রান্তি স্নানে, জন্মে মহাকল ॥ 
মক্ষর মিতিন সই, চল্ চল্ চল্॥ 

সাব! নিশি আগিয়াছি, গেখ সব বাসি। 

গঙ্গাজলে গঙ্গাজল, অঙ্গ ধুষে আসি ? 
অতি ভোরে ফুঙ্স লিন গিকাছেদ মাসী । 

এক আমি আসিয়াছি, সঙ্গে লষষে দাসী ॥ 

এসেছি বাশের কাছে, ছেলে জেয়ে ফেলে 

্নাধাবাড়া হযে সব, আমি লেস়ে এলে ॥ 

মোক আক বান্ছে শাক, বত সব রাম! । 

কুটিছে তঙুল বখে, করি থান বামা 
বাউনি আছি থাড, পোড়া আখ্যা আর । 
€ময়েদেছ- নব শ্য। অলেষ আকার ॥ 



হর 
তুক্ ভাক্ মন্রতঙ্জ, ক'্তজপ খযাল্। 
'পাদাড়ে ফুলিচে শ্বযাল্, জ্যাল্ শাল শ্যাল্॥ 
খোলাক পিটুলি দেন, হোয়ে অতি শুচি। 

ছ্যাক ছ্যাক্ শব্দ হয়, ঢাক্ক। দেন খুচি ॥ 

উস্থনে ছাউনি কারি, বাউনি বাধিয়।। 
চাউনি কর্তার পানে, কাছুনি কাদিযর! ॥ 

মাস্ীদের লাহি আর, ভিন রাত্রি ঘুম । 

গড়াগড়ি ছড়াছড়ি, বন্ধনের ধুম ॥ 

সাবকাশ নাই মান, এলোচুল বাধ 

ডাল ঝোল মাচ জাত, বাশি রাশি রাধে ॥ 

কত তান কাচা থাকে, কত বাক পুতড়। 

সাধে রাধে পরমাম্প নলেনের গুড়ে ॥ 

বধূর রদ্ধনে যদি, যায তাহ! একে । 

শাশুড়ী ননদ কত, কথ! কন বেফে ॥ 

হ্যালো! বউ, কি করিলি, দেখে মন চটে । 

এই বাল! শিখেছিস, মাষেছ নিক্কটে ? 

সাত জন্ম ভাত ছিলনা, যদি অনি হুগ্ষে | 

তথা এবন লাক্স, নাহি ফিই মুখে ৪. 

বধূস্ধ মুর গলি, মুখ শতদল। 

সঙ্গিলে ভাপির। বাষ। -চচ্ফু ছন্দ ফুল ॥. 
আহ জাজ ভাহাক়ার, কুঝিবাক নন্য 

ফুটিতে না পাকে কিছু, ছলে যলে বস ॥ 

'ভাঙগাবতল মাজা, সঘ, ভাল হচ্ধ হীন। ' ' 
ঠ্যাকারেন্ে টিতে পা, জীছি "পড়ে শী ৫ 



কছ্িস ভ-কহ্িতা! 

হাসি হাজি জুখব্াসি” আপব্ঞপ- অহা)... 
বেঁকে বেঁকে খান শিস, দিযে অন্ধ নাড়া |. 

হ্যাগ। দিদি এই শাক, ক্বাধিকাছি বেত | 

মাথ। খাও আাত্তি বজ, ভাজ লাগে কেনে ৪. 

ফিকিব দিস কেন ধোন, হেন কথ? কোস্ছে $ 

যাট্ বাট্ বেচে খাক, আন্দ এয) হোলে ॥ 

পুক্তযেহ। ভাল সখ, যঙ্গিযাত্ছে খেয়ে 1" 

পাল বাক্স বেখেছিস্ ধন্ত ভুই মেয়ে॥ 

"বইকপ ধুমধাম, ব্্রস্তি ঘরে ঘষে । 

নান। মত বস্ষ্ঠান, হাতের ভবে £ 
তাজ ভাজ ভাজধপুলি, ভেছ্ষে তেজ তোলে । 

সারি সারি হাড়ি হাড় কীক্তি কারে ফেশলে | 

কেহ বা শিটুগি মাখে, কেহ কাই গোলে । 

সস বটি কক ক জ 

ব্বাজপু তিল গুড় ক্ীয়, নান্িকেল আশ । 

গত়িতেছে পিটেপুলি, অশেষ প্রঞ্ষান্থ ॥ 

স্বাতী বাড়ী নিমন্ত্রণ, কুটুন্বের মেলা । 
হায় হাক দেশাচার, বন্ত তোর তেল! ॥ 
কামিনী যাষিনখোপে, শয়নেয ছলে । 

স্যার খাবার অব্য, আয়োজন কমছে ॥ 

স্যাদকো খাজে সব, সঙ্গে লা বা । 

“গ্থেসে ছেংস হসে পিখা, গবসনের কাছে ? 

আন্ণ এ, খাও. বলি। পাতে দেয় পিটে । 

বন) খাইছে হংকাধুরখ, পিকে বে ম্পিটে হ 



* ঈীশ্ববচজা খত, 

আকুলি দিকুনি কন, চুলি লাগে $ 

চুকুছি গড়িয়া! হন, চুক্ুলির ভাঁগী ॥ 
গু ও চি 

ধন্য ধন্য পলীগ্রাম, ধন্ত সব লোক । 

কাহনেকর হিসাবেতে, আহারের ঝোক & 

প্রবাসী পুকুব বত, পোষড়ার ববে। 

ছুটি নিষ। ছুটাছুটি, বাড়ী এসে সবে ॥ 

সহবের কেনা গ্রব্যেৎ বেড়ে ষায় জাক। 

বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ, মেকেদেক ডাক ॥ 

কর্তাদের গালগজ, গুড়,ক টানি?) 

কাটালের গুড়ি প্রায়, ভুঁড়ি এলাইম & 

ছই পার্খে পরিজন, মধ্যে বুড়া বোসে। 

চিটে গুড় ছিটে দিয়ে, পিটে খান কোসে ॥ 

'তক্ষণী বমন্রী যত, একঝআ হইক্সা। 

তাষাস। করিছে সুখে, জামাই লইয়। ॥ 

"আহারের জ্রব্য লম্ষে, কৌশল কৌতুক ॥ 
মাজে মাজে হাস্তরবে, সখের যৌতুক $ 

পাটা 
রসভর রলময়, রসের ছাগল । 

€তোষান কারুগে ভাবি, হক্ষেছি পাগল ৮ 

বর্থকুফষী বত্গ্গর্ভা, জননী তোমার । 
উদ্দবে তোমান, গযে, ধন গুপ ভান ॥ 

তুমি যান পেটে মাও, সেই পুপ্যবান ॥ 

সাধু পানু সাধু ভুমি ছজীর সন্ভান $ . 



কছিত্ কষ্িতা খা 

ব্রিভানেতে তন্মে লোক, তথ লাম জিকা 1. 

হাচালে দক্ষেক আশ, নিজ সুশ্ড দিলা ৪. 

চাদ্মুখ্ধে-চাপক্ষাড়ি, পালে নাই পোপ । 

শৃঙ্গ খাড়া ছাড়া ছাড়া, লোনে লোমে খোশ ৪ 

সে সমস্ষে অপক্ষপ, মলোলোভা শোভ। । 

দৃষ্টি মাজ্জ নেড়ে গা, কথা কর বাবা ॥ 

স্বর্গ এক উপসর্গ, ফল ত্তাহে কঙ্গ। 

দিব্নিশি পোড়ে থাকি, ধোঁতে তোন গলা ৪ 

চারি পাকে ছাদ দিয়া, তুলে বাখি বুকে । 

হাতে হাতে রগ পাই, বোক। গন্ধ বকে ॥ 

শুধু যার পেট তোরেঃ পাটাবানস দাদ।। 

ভোঞ্নের কালে যদি কাছে থাকে! বাধ ৪ 

পাদ কালো কটাক্ষপ, বলিহাঠবি ৩০ ॥ 

সাত পাত ভাত মাঝি, ভ্যা ভ্যা রব লে ৪ 

মহিমায় নাম ধর, ও্ীমহাব্্িসাক | 

তোমার প্রসাঙ্গে বাক্স, সকল বিবাদ ॥ 

জাজ দিতে কাল যায়, লাল পড়ে গালে। 

কাটন। কানাই হব, খাটনাব কালে ॥ 

ইচ্ছ। করে কা! খাই, সমুদ্র লোয়ে ॥ 

হাক্শুদ্ধ গিলে কেলি, হাড়গিলে ছোে ৪ 

মজাদাত। আজ| হার কি লিখিব যশ ? 

যত ডুবি তত খুসি হাতে হাতে বস ॥ 

শিলে পিলে কোন আর ভযাব্াপলহত । 

তাদের আীবন বৃত্া-দাকিপড়। ব ৪ 



কচ ঈত্বরচত্র গুপ্ত 

' যদি অনাথ বামুন হাত পেতে চাক, 

ঘুসি ধোনে ওঠেন ভবে ! 

বলে, গতোর আছে, খেটে খেগে, 

তোর পেটের ভার কেটা ববষে? 

ষাদের পেটে হেড়া, মেজাজ টের, 

তাদের কাছে কেট? চাবে ? 

বলে, জে বাডালি, ড্যাম, গো! টু হেল, 

কাছে এলেই কৌৎ্কা খাবে ॥ 

আমি স্বপনে জানিনে বাবা, 

অধহপাতে সবাই যাবে । 

হোষে হিছুর ছেলে, ট'্যাসের চেলে, 

টেবিল পেতে খান! খাবে । 

এনা বেদ কোক্সাণের ভেদ মানে না, 

খেদ কোবে আর কে বোঝাবে ! 

চুকে ঠাকুর ঘ্ঘবে কুকুর নিক়ে, 

জুতা পাসে দেখতে পাবে। 

হোলো কম্মকা ও,  লণ্ডভগ্ু, 

হিছুযানি কিসে রবে? 

বত হছুধের শিশু, ভোজে ঈপ্ড, 

ভুহে মোলেো। ভবের টবে 

অগিপ মেনে ঞলো, হিল ভালো, 

ব্রত্ত ধশ্ম কোন্ডে! সবে । 

একা “ব্খুন” এস, শেহ ৪কাবেছে, 

ঘআঁন্ম কি ত্থাদেছ তেন পাবে ? 



কবিদ্য ও কবিতা ৯ 

হত ভুড়ীগুলো!, তুড়ী মেরে, 

কে'তাব হতে নিচ্চে বে । 

তখন “এ, বি. শিখে, বিবি সেতজ, 

বিঙ্গাস্ী বোন কবেই কবে ॥ 

এখন আন কি ভাবা লাজ নিজে, 

সাজ সেঁজো তির প্রেত গাবষে ? 

সব কাট চাম্চে ধোন্ুবে শেষে, 

.. শিঁড়ি পেতে আর কফি খাবে? 

ও ভাই | আর কিছু দিল, খেচে থাকলে, 

পাবেই পাবেই দেখতে পাবে । 

এঝ। আপন হাতে হাকিযে বগী, 

গড়ে মাঠে হাওযা খাবে । 

আছে গোটাকত বুড়ো। দিন, 

তর্ছিন কিছু রক্ষ1 পাবে। 

ও ভাই ! তার মোলেই দফ। রফা 
এককাছে সব ফুন্ুষে ফাবে । 

যখন আস্বে শমন' কোন্্বে দমন, 

কি বোলে তাত বুঝাইবে ? 

বুঝি পট” বোলে, “বুট পাসে দিয়ে, 

প্চুক্ট” ফুঁকে ত্বর্গে যাবে। 

ঘোকঝ পকপে জরা, হোলো ধরব, 

রাড়ের বিষের হুকুষ ষবে। 

তায় নীল্করেরদের মেজেষ্ পি, 

কিন কোনে ধণ্সে সবে ? 



" শ্বচজ্ গুপ্ত - 

ও ভাই | তত দিন তে খেতে হযে, 

বত দিন এ দেহ ববে। 

এখন কেমন কোনে পেট চালাবে, 

মোবে গেলেম ভেৰে ভেবে! 

বোজ অই গ্রহর কষ্ট ভুগে, 

ভাতে পোড়। জোড়ে সবে । 

তায তেল জোডে তো। লুণ জোড়ে ন!, 

কেঁদে মন্রি হাহারণবে। 

যে চিরটা কাল মাচ খেয়েছে? 

কেমনে সে শুকনো খাবে £ 

খতু বর্ণন 

প্ীক্ষ 
আর তো হাচি নে ওআ্রাণে, বাপ বাপু বাপ্। 

বাপ্ বাপ বাপ্ এ কি, গুমটেব দাপ ॥ 

বিষহীন হোবে গেল, বিনধর সাপ । 

তেক তার বুকে মুখে, মারিতেছে লাফ ৪ 

বজিতে সুখের কথা, বুকে লাগে হাপ । 

বার বার কত আর, জলে দিব ঝাপ £ 

্ৰাণে আর লাকি সস্থ, তপনলের ভাপ । 

শুক্ত হতে পড়ে যেন, অনজের চাপ ॥ 

বিকল হোতেছে সবঃ শব্বীরের কল ॥ 

গেল দে জল বাব, দেজল দেজল॥ 

জল দে জঙ্গ দে বাব, জলদেরে বল । 

জলা রে জাগা বাত, দেজল দেঅল॥ঃ 
চি 



কবি মা. ক্সিত! 

-“হধাকখুসখাম- 

নিদাদ্ের সমুদয়, অধিকান্ম লোংট।, . 

ধমকে চমকে লোক, চপলার চোটে. ॥ 

চপ্ চপ্উপ,টপও কলরব উঠে । 

কন্ কন্ ঝন্ বন, ছক্কার ছুটে & 
স্ুমধুক্ষ কত শুর, ভেকে গীত গান্ধ । 

ঝম্ বম্ বাস থাম, জলদ বাজায় ॥ 

কফড়, কড়, মড় মত, বাগে বাগ বাড়ে । 

হড় মড় কড় মড়, টিটকারী ছাড়ে ৪ 
ধীদ্ছি ধরি শোভে গিনি, স্বভাবের সাজে । 

গুড়, গুড়, গুড়, গুড়. নহবৎ বাজে ॥ 

থরছর দিনকর, লুকাইল ছাপে ॥ - 

থর থর গর গর, বভুবন কাপে ॥ 

গুড় ভ্ছড় ছত্ড ছুড়, ঘন ঘন হাকে। 

হন ঝর কব কন, সম্টারণ ডাকে ॥ 

ভন্ ভন্ ফন্ ন্, মশকের ধ্বনি । 

কত কপ নবক্প, অপ্রক্ক”, পপি ॥ 

শশন্ধবর জন জর, জঙলধন্প-রযে। 

তাক্সা যান পত্িহ্ান।, কাদে হারা সবে ৪ 

চকোবিনী ভাগনী, হাভারব স্ুখ্ে। 

কুমুদিনী বিহ্বাদিলী, লুকাইল ছখে ॥ 

বন্বযাক অথিকায, হইল গগনে । 

হাক্সুখ মহা! সখ, কংমোগীজ। সঙ্গে ৮ 

খন জে হন বদলে, ব্যাকুঙজ অকজে & 

হছে লীর বিটি নয়নযুগল & 



“িনববচজ্জ গুপ্ত 

বর্ষায়, লোকেক়: অবস্থা 

রাল্লাথরে কার্লাহাটী, ভিজে কাট ভিজে মাটী, 
মনোমতে নাহি গলে চুলো। 

নাকে চোকে জল সজে, সেই দণ্ে ইচ্ছা করে, 
চুলোশুদ্ধ তোলে বায় চুলো ॥ 

ধনির স্সুখের ধ্বনি, নিয়ত নিকটে ধনী, 

নাতি মাত্র মনে বিকার । 

ভাল গাড়ী, ভাল বাড়ী, শ্রাতি হাতে মারে আতী, 

মনোমত আহার বিহার ॥ 

শ্থিরভোগে স্থিরবুদ্ধি, স্থির যোগে স্টিব্দ শুদ্ধি, 
পাত্রে পাত্রে পাত্রের বিচার । 

সদ তার সদাচার, আচারে কি কদাচার, 

জোকাচারে মিছে ব্যভিচার ॥ 

দীন তাহ1 কোথ! পান, সধুমাত জলপান, 

ভুড়ি সার মুড়ি নাই মুখে। 

টাক! বিনে হতবুদ্ছি, কিসে বল হবে শুদ্ধি, 

খাস কাটি ধান ধনে চুকে ॥ ও 
বিদেশী ধন্মের বাঁড়, ভরসা ফেবল ভাড়, 

ভাগ্যঙ্দোবে তাও বায় ভেজে । 

বু রাত্রে পেকে ছুটি, ছুটে আসে ছেড়ে কুটা, 
চৌক্ষীদাব ধনে চক্ষু বেছে ॥ 

হত সব বিললা খা, সকল শ্ীর়ে কাদা, 

জামা পাগ ভিজিল উদকে | 

' বহুকেলে ভেড়া জুতা, পাইয়া বৃদ্ধির ছুতা, 
এফেবারে উঠিল মন্ডফে ॥ 



হরি রোেক্ষাক্িভ। নি 

শরদের আগমনে লোকের অবস্থা বর্ণন - 
৫ € 

ক গু রঃ 

মনোহর আথাকর, চাক কল ধরে | 

নিরস্তর সুধার, ব্ধার বৃষ্টি কবে ॥ 

শরদের আগমনে, আনন্দ আভাস । 
পবমেশ পার্ববগ্ঠীর, প্রতিমা প্রকাশ ॥ 

ঝোগ শোক পৰিক্ঞাপ, প্রতি খবরে তকে । 

তথাপি পুজার হেতু, আয়োজন কষে । 

অনিবার হাহাকার, অর্থবল হত । 

খণজালে ব্ধ হোসে, অর্চনা রত । 

স্বদেশ বিদেশবাসী, যত দ্বিজগণ। 

অর্থহেতূ নগরে, করেন আগমন ॥ 

বি নাই, জান নাই, সাধ্য নাই কিছু । 

গাজব্রীস্ট নম নাই? বামনাই নিছু ॥ 

কপালের মাঝে এক, আর্ককল! জুড়ে । 
তারে ছাবে জ্রমে দ্ধ, ধল টুড়ে ছুড়ে ॥ 

পূজা? দন্ধ্যা কেব। জালে, শাত্বোধ হত । 

কথাস্র কথান্স ক্ষোধ, ছর্মবাসাক় মত ॥ | 

ক্ষুত্রের স্বভাব সব, ব্বম' বিকট । 

কদ্ডের প্রস্ভাপ ধরে, লুঞ্রের নিকট $. 
পেলে কিছু গদ গদ, আপীবর্ধাদ আরে । 

ন1 পেলে ৰাপান্ধ গাল, অনর্গল মুখে ॥ 
যাজক পৃজক হত, বন্ডামার্ক ছিজ । 
অন্বেষণ কন্িছেকে। পক্থা নিজ নিজ ॥ 



. কশ্ায়চজ. শু: 

হয় খড় দড় বড়, সবখে বসে হাট? 1 

'*অপবিত পবিত্রবা” উদ্ধা এই পাঠ ॥ 
পূজারির কার্ধয যত, সে কেবল রোগ । 

পুকারে উকার লোপ, আকারের যোগ & 

মন্জদলনী হৃর্গে, পতি তপাবনী । 

হিন্দুদেব ত্রাণকত্রী, তূমি মা জননী ॥ 

এই হেতু করি তব, প্রতিম। নিশ্মাণ । 

স্মুখেতে থাকিব সব, তোমার সম্ভতান ॥ 

এত দিন স্সখে বটে, রাখিক়ান্ধ তাক! | 

এ বছর কেন দেখি* বিপরীত ধার! ? 

চি ও পং 

শীত 

জলের উঠেছে দাত, কার সাধ্য দেয় হাত, 
অক করে ফেটে লয় বাপ. । 

কালের স্বভাব দোষ, ডাক ছাড়ে ফোস্ কেৌস্, 

জল নযু এ বেকালসাপ। 

অপ্ুত্রেব পুজলাভে, কত শখ আনে ভাবে, 

বত বুথ রবিন কিরশে। 

সের কটু বাণী, . " তাছে ক্লেশ-নাহি মানি, 
হত ক্লেশ শীতস্লমীরণে £ 

বঙ্গবান বড় বড়, সবে হয় জড়সড়, 
হাঁটিতে হোচট খেয়ে পড়ে । 

গারে কীট। জর জর, সদা কষে খন থক» 

চি কম্পিত কদলী যেন বড়ে ॥ 



করিত ও কিত। 

নিশির না যায় জী, শিশিকস সতত বৃষ্টি, 

খবির সাহাতে ভাজে ধ্যাদ। 

বিষম প্রবঙ্দ হিম, বে জন সাক্ষাৎ ভীম, 

| স্পর্শমাত্রে হবে তান জ্ঞান ॥ 

সম্গাসী মোহম্তড হত, মাঠে খাটে শত শত, 

মুঙ্ছনী গাজার দম নিয়) । 

ছাই ভন্মে লোম ঢাকে, হম্ বষ্ সুখে হাকে, 

.. পোড়ে থাকে বুকে হাত দিক! ॥ 

যেই জন ভাগ্যধর, গদী পাতা পাক ঘর, 

সদ! সঙ্গে আবত-রজিনী। 

আহার তাহাশ্স মত, বিহার বিবিধ মত, 

তাহারে আবল মুত্ত' পপি ॥ 

ধনির শরীবে সাল, গরিবের পক্ষে শাল, 

কম্বল সম্বল করি বয়। 

বেণেব পুটুলি হোষে, শুষে থাকে শীত সোয়ে, 

উম্ বিন! ঘুষ নাহি হয় ॥ 

চিরজীবি ভেড়া কাথা, সর্বশ্দণ বুকে গাখা, 

একক্ষণ তাবে নাতি ছাড়ে। 

শয়নের ঘর কাঁচ!, ভার হল প্রাণে বাচা, 

জাড় তার বিদ্ধে হাড়ে হাড়ে ॥ 

সক্কালে খাইতে চাক, ফোনে বেলা খায়ঃ 

সক্ধ্যাকালে থায় ভাতে ভাত । 

সতের কেমন খড়ি, উড়াসু অঙ্গে খনি, 

কাটা সবার পদ হাত ॥ 



ছীপারচজা গান: 

সারিতে পানের ষাট, “মহার্ঘ আমের আটা, 

ফাটাক্ষার্টি কবিলেক ভাই । 

বিষুদত্তেল কত যাখি, স্বৃতে যদি ভূৰে থাকি, 

শন্বীরেতে তবু উড়ে ছাই. ॥ 

চি ক সু 

বসস্ত বিরহ 

যদবধি প্রাপনাথ, প্রবামেতে নয । 

বসভ্ত পীবুষ সম, বিযোপম হস ॥ 

কোকিলের কুহুবষে, কুহক লাগায় । 

আমার হবদদে আসি, বিতধে শেল প্রাক ॥ 

বকুল মধুর গন্ধে প্রমোদিত ধন । 

আকুল করিল তায়, অভাগীর মন ॥ 

শলাসে বিলাস করে, মাঙাতীর লতা । 
প্রবল করয়ে তার, মনোমঙ্গিনত! ॥. 

লাগেশ্বর কেশব বেশর সম শোভ!। 
প্রজাপতি বসে ধরি, অহনোহাবী শ্রভ ॥ 

ষেন কোন চতুর জম্পট জন শেষ । 
স্কুলার ললনা-মন, খরি নানা বেশ 1 

পরে ষ্ু-ক্ুরাইলে, অনি প্রস্থান 
, হে দিকে পৌদ্ভ ভোটে, সে ফিকে পয়ান ॥ 
ছি, মনত আমারে, ভুলালে অরপিক ) 

আন্বানাখ চেয়ে, আখি হোলে? 'অপিদিখ ৪ 



করিত গ. জারি গুণ 
: | 

আয়ের কোলেতে শুয়ে, উক্চতে ধণ্ডক' ুয়ে, 
খল খল সহান্ঠ বন । 

অথরে অস্ত ক্ষরে, ' আধো আধে! মৃছুশখরে, 

আধো আধে! বচনরউন £ 

কহিতে অন্তরে আম্াা, মুখে নাছি কটুভাবা, 

ব্যাকুল ছোয়েছ কত তায । 
মা-ন্দ-মা-মা-বা-ববা বাবা, আতা, কতা, আঘা, আব! 

সমুদয় দেবধালী প্রায় ॥ 

ক্রমেতে ফুটিল মুখ, - উঠিল মদের সুখ, 

, একে এক শিখিলে সকল । 

মেসো+ পিশে, খুড়া» বাপ, জুক্ু, ভূত, ছু চো, সাপ, 
প্র, জল, আকাশ, আদল ॥ 

তাজ ছন্দ জানিতে না, মলমুত্র মানতে না, 

উপদেশ শিক্ষা হোলো বত । 

পঞমেন্ডে হাতে খড়ি, খাস! গুকব জনি, 

পাঠশালে পড়িয়াছ কত ॥ . 
ফৌবসের আগমনে, জ্ঞানের প্রতিভা মনে, 

বন্ধ বোধ ভইজ তোমার ) ৃ 
পৃদ্ভক-করিয়! পাঠ, ছেখিয়া ভব আট, 

ভিতাহিক্চ করিছ বিভার ॥ 

যেব্ভাবায় হোজে গীত্,।় পরসেশখ-গুখস্দীজ, 

'স্বত্ধকালে গান কর মুখে... . 
মাত দ- হাকঞাবঃ পুরালে তামার জাসদ 

ভাখি তব সেবা কর খে ₹ 



স্বরাজ গুপ্ত 

ব্বদেশ 

জান নাকি জীব তুমি, জননী জনমন্ভামি, 
যে তোমায় হাদয়ে রেখেছে। 

থাকিয়া মায়ের কোলে, সম্ভানে জননী ভোলে, 

কে কোথায় এমন দেখেছে ?. 

ভূমিতে কৰিব বাস, ঘুমেতে পৃত্বাও আশ, 

আগিলে ন। দিব! বিভাবরী । 

কত কাল হরিসাছ, . এই ধর! ধরিয়াছ, 

জননী-জঠর পরিকর ৪ 

যার বলে বলিতেছ, যার বজে চগ্সিতেছ, 

যার বলে চালিতেছ দেছ। 

যার বলে তুমি বল, তার বলে আমি বলি, 

ভক্ষতি ভাবে কব ভারে বহু 

প্রন্ষৃতি তোমারে বেই, তাহার 'প্রশ্ৃতি এই, 
বন্গমাতা মাত সবাফার । 

কে বুঝে ক্ষিতিবর স্বাতি, তোমার জননী ক্ষিতি, 

জনকের জননী ভোমান্স ॥ 

কত শস্য ফলমূল, ৃ ন! হয বাছায় সুবল, 

ক হীরকাদছি বত কাঞ্চন । 

' স্বণাচাতে জীবের অন, বক্ষেতে বিপুল বশ, 
| বন্ন্াটকফেবেন ধারণ । | 

গগেতীয রস্াকষর” । হইয়াছে রত, 



হি ধু স্. রি তই 

খারা ধরার পছগ, "পেয়ে পহ নদী, নদ, 
জীবনে জীবন রক্ষা করে। 

মোহিনী মোহীর মোহে, বনি বাজি বন্ধু দৌহে, 

প্রেমভাবে চষে চবাচরে ॥ ৃ্ 

প্রকৃতির পূজা ধর, পুলকফে প্রণাম কর, 

প্রেমমরী পৃথিধীর পদে । 

বিশেষতঃ নিজদেশে, জীতি রাখ সবিশেষে, 

ঁ মুখ জীব যার মোহমদে ৪. 

ইজ্জের অমরাবভী, ভোগেতে না হয় মতি, 

ত্বর্গভোগ উপসর্গ সার । 

শিৰের ঠকলাসধাম, শিবপুণ বটে নাম, 
শিবধাম ব্বদেশ তোমার ॥ 

মিছা! মণি মুক্ত] হেম, স্বদেশের শ্িষ্প্েম, 

কার চেয়ে রক নাই আর। 
জুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষা ক্ষুথা, 

স্বদেশের শুভ সমাচার ॥ 

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসীগণে, 
প্রেমপূর্ণ নক্ন মেলিয়া! | . ৃ 

কত্তরূগ নেই করি, দেশের কুকুর ধরি, 
| বিদেশের ঠাকুর ফেলিরা ॥ 

স্বদেশের প্রেম বত, .. সেইশমাআ অবগত, 
বিদেশেচ্ডে অধিবাস হার । 

পভাখ ভুলি ব্যাদে ধুর, চিত্তপটে চিত্র করে, 

দেশের সকল র্যাপা ॥ 



স্বদেশের পান মত্তে, চল সভ্য খন্দপে, 

আখ্ে-কর জ্ঞান আলোচন 1" 

বৃদ্ধি কর মাতৃভাবা, পুরাও তাহাব আশা, 

| দেশে কর বিস্তাবিতরণ ॥ 
দিন গন্ত কষ ক্রমে, কেন আন জয় জঙ্গে, 

স্বিব প্রেমে কর অবধান । 

বাস করি এই বর্ষে, এই ভাবে এই বর্ষে, 

হর্ষে কর বিভুঙ্ণগান ॥ 

উপদেশ বাক্য ধর, দেশে কেন ত্বেষ কর, 

শেষ কব. মিছে সুখ-আশা | 

তোমাতে যে ভাঙগবাপা, সে হোল ন ভালবাসা, 

আব কোথা পাবে ভালবাসা ? 

এ বাস! ছাড়িবে যবে, আর কিহেআশারবে? 

প্রাপ্ত হয়ে আশাস্নাশ। বাস । 

কেবা আর পায় দেখা, এলে এক, ষাস্দে একা» 

পুনর্ধ্বার নাহি আর আসা ॥ | 

এগ্াওয়াল। তপ্স্তা মাছ 
কষিত কনককাস্তি, কমনীক্ কার । 

গালভর। গোঁপ দাড়ি, তপসন্থির প্রায় ॥ 

মাস্তৃবের দৃশ্য নও, বাস কব নীরে। 

মোহন যণির ও্রভ, ললীর শরীরে ॥ 

পার্দী নও কিন্ত ধর, মনোহর পাখা। 
উবু মিষ্ট কস, হর্ধ অঙ্গে মাখা ॥ 

এ্বিকবার 'বসলায়, যে পেয়েছে ভার । 

' আয় কিছু রুখে নাহি, ভাজ লাগে ভার ॥ 

$ ৬৫ 



কবিদ্ব গু-ছহিকা ] গু 

দৃশ্য মা লর্ধা গত, পুরকুরিত স্ব 
সৌরতে আঙোদ কে, জিতুষ লজ ৫. 
প্রাণে নাছি দেকি সন্জ, কাটা আব বাচা । 

ইচ্ছা কমে একেবারে, গালে গিই কাচ ৪ 

অপকপ ছেরে বাপ, পুজ্রশোক হক্ে 1 

মুখে দেওর! গুনে থাক, গন্ফে পেট ভে £ 

কুড়ি দয়ে কিনে লই, দেখে তাজা তাজা! ৷ 

টপাটপ খেয়ে ফেলি, ছাকাঙ্তেলে ভাজ! ৪ 

না কবে উদয় যেই, তোবার গ্রহণ । 

বুথার লীবঝন তার, বুথায় জীবন £ 

নগরের লোক সব, এই কত মাস। 

তোমার কুপার করে অহান্গখে বাস ॥ 

গুণেতে সবাই কেন।, কেনা করে সব। 

কেন কেন, কেনা কেনা, কে না করে বব? $ 

জলে স্থলে অভ্তরীক্ষে, তেন আর. নেই ) 

যে দিলে তপপ্ঠ! নাম, সাধু সাধু সেই ॥ 

সব গুণে বন্ধ তব, আছে সর্ববজনে | 

লোণাজলে বাস কর, এই হছঃখ মনে । 

অমুত থাকিতে €কেন, কচি হয় বিবে? 

লুপ পোড়া, পোড়। জল, তাল লাগে কিসে ? 

উলুবেড়ে আলো! কো, করিছু বিহার । 
নগরের উত্তরেতে, গতি পাই ত্র ॥ 

হেনোগাক্গে জোর গাটা, তাতেই সো, ॥ 

সয়ে ছল গ্রে, দি কর কা হ 



তব জন্স্চজ্ছ গগ্ত . 

কিন্ত এক মম মন্দে, এই বড় শোক । 
না! জালে তোষার গুণ, -উতভ্তবের লোক | 

তোমার চরণে করি, এই নিবেদন । 

কর সবে সমভাবে, দয়! বিতরণ ॥ 

গে কোরে লৌৎ ঠেলে, ভাটি গাং ছেড়ে । 

উদ্জানের পথ্থে চল দাড়ি, গোপ নেড়ে ॥ 

শাক ঘণ্টা বাজাইবে, যত মেয়ে ছেলে। 

ভিটে ০বচে পুক্জ! দিব, মিটে জলে এলে ॥ 

ষথ। ইচ্ছা তথ! খাক, মনোহর মীন । 

পেট ভরে খেতে যেন পাই এক দিন ॥ 

ক রটে ক 2৬৬ স্গজ 

খেতে যদি নাহি পাই, মুখে লই নাম । 

প্রণাম তোমার পদে, জহম্্র প্রণাম ৪৪ 

কত জলে থাক তুমি, নাহি তার লেখ! । 

তোমাম্ম আমা হয, সহজে কি দেখ! ? 

কতকপ ভাবন্ুত্র, মানবের মনে । 

পেক্েছি তোমায় আমি, জেলের কল্যাণে ॥ 

গাভবীন হইলে তুমি, বস তায় কত। 

বাড়। হোলে বাড়া, শখ নাহি হর তত ॥ 

তোমার ডিমের ত্বাঘ, কুধার সমান । 

গৃণ্ড। গণ্চ। এপ খেকে, ঠান্ডা কলি প্রাণ ॥ 

প্রসব করিতে বত, তবু সবে ভাজা । 

আনঙাদের আমটব্বাদে, হবে নাকে] বাজ) ॥ 
অস্স একো হও. তৃমি, সসবত্তী সর্তী |. 
'গেদসাততীত গর্ডে খেকে; হও গর্থহত্তী ॥ 



রী 7৩৯ 
রি 

কবি হানা .. ৪9 

কোন মন্ডে নানি ফেটে, বাংসনবর। ক্ষোন্ভ: .. 
বত পাই তত খাই, আবু বাড়ে লোন ॥. 
ভেজে গাই বেলে দিই, কিনব! দিই.কাাজে। 

উদর পৰ্ধিদ্্ হয, দেবা মাজ পাবে ৪... 

এ চা ষ্ 

আনারস 

বর্ন হোতে এলো এফ, ট্িযে মনোহর | 

সোণান টোপর শোভে, মাথার উপর দ্র 

এমন মোহন মুর্তি, ফেখিতে ন! পাই । 
অপরুপ চাক্রপ, অন্থরূপ নাই ৪. 

ঈস্ৎ শ্যামল কূপ, চক্ষু সব গায় । 

নীলকান্ত মশিহার, দের গলা ॥ 

সকল নয়ন মাঝে, ব্বক্ক-ব্আভা আছে । 

বোখ হয় কপসীর, চন উঠিয়াছে ॥ 
'ভাবুক স্বভ্াষে ভাবে, করে অস্থরাগ । 

বলে ও ফে বাগ নয়, নয়নের স্বাগ ॥ 
কূপের সহিত গুণ, সমতুন্প হয় । 

পবাসে আঙমোদ কক্ছে, জিভবনমন্গ 
নাহি করে সুখখতঙ্গি, কথ] নাহি কয়। 

সৌরভ গৌরবে দে, লিজ পন্থিভস্ম 
ডপনা কপেজ কাছে”কর চমকিত € 

হৃ্টি দা, হুল গার, নে পুলকিত £ 
সংশয় হয়ছে কেশ” স্ষলের- ঘনে । 
তকে কামিনী, একাকিলী, বাস কছে বনে ? 



১) 

লোক্ষে বলে আনাশসস, গ্সানারস নয় | 

আনা রস ছেখলে ফেল, জান! হস হয় 

তাপে ভার জানা বায়, রস বোল আনা 1 

অন্ুসিক লোক তবু; বঙ্গে তারে আনা ॥ 

ফেলিষা! পোনেরো আনা, এক আনা রাখে । 

এই হেতু "আনারস* বলে লোক তাকে ॥ 

অবসিকে নাহি করে, রসেতে প্রবেশ । 

আনাতেই যোল আনণ, ন। জানে বিশেষ & 

কোথা ব! আনার রস, এ আনার কাছে? 

ক্ষুদ্র দামে খেতে পাই, এত টুকি গাছে ॥ 
8৬ ০ কক 

মনের মানুস 

মনের মানুষ কোথ! পাই ? 

মান্য যগ্চপি হবে ভাই ! 

যাহ। বলি কর তবে তাই, 

হ্বিপদ হয়েছে যাতা। বিপদের হেতু তাবা, 

জগতে মাস্ক কেহ লাই ! 

মানের মাস্থুষ কোথা পাই ? 

হাসু মাসুঘ করে লব, 

মাহ্ষ আজ শুধু রষ, 
ফলে আমি দেখি যব 'শঙ্, 

সাব আকন ফেরে লে |. 

রঃ পি ০০৬০ 



কছিত্ব ও কবিতা. ৪৫ 

“অর সব দেখি একাকার, 
কিন্ত নাহি গানে একাকার ! 

একাকাবে সবাক বিকার । 

একাকার মিছে ধরে, একাকার নাহি করে, 

মনে নাহি ভাবে একাকার ! 

নর সব দেখি একাকার ॥ 

ছাড় ছাড় ছাড় মিছ! তেক্, 

“ করিয়া জ্ঞানের অভিষেক, 

অন্তর বাচির কর এক, 

হাদয়ে পরম ধন, কর মন দরশন, 

হও ন1 কমল বনে ভেক্,, 

ছাড় ছাড় ছাড় মিছ! তেক্। 

তৃি-তে। চকোর বট মন, 

হয়েছে চাঙ্ের১ দরশন, 

সুখে কর পীষুষ ভোজন । 
এখনি ঘুচাও ক্ষুধা, প্রভাতে চাদের সুধা, 

চকোর কি পেয়েছে কখন? 

ভূমি তো চকোব বট মন ॥ 

বল দেখি কেন এপে ভবে? 

এ ভাষেতে কত দিন রবে? 

কি ছিলে কি শেষে তুনি হবে ? 
৯৬ 

১ টাদ--আজা। ২ গ্রভাতেল্স্নৃতা । 



৪৬ ঈদ্বরচঞ্জ, গপ 

আসিয়। জনমন্ভুষি, . ' ভোঙ্ায় চেন ন! তুমি, 

আমায় চিনিবে তবে কষে? 

বল দেখি কেন এলে ভবে? 

কালে আর রহিবে না কেহ, 

পেয়েছ যে মনেহয় দেহ, 

দেহ নয় ভূতের সে গেহ, 

বিফল প্রাণের আশা, ভাঙ্গিবে ভূতের বাসা, 

মিছামিছি কেন কর স্রেছ? 

কাপে আর রঞ্কিৰে ন। বেহ 

এখনে! দিতে কেন ফাকি ? 

করি বা কি, আর নাহি বাকি ? 

প্রাণেরে কেমনে আব রাখি? 

হোয়েছি মরণগামী, কোথ! তুমি কোথা আমি, 

যখন মুদিব আমি আখি । 

এখনো দিতেছ কেন ফাকি ? 

বোধেন্কু বিকাঁস' হইতে 
ও কথা, আর যোজে। না, জার বোলে। না, 

বল্ছ বধু, কিসের ঝোকে ? 

এ বড় হাসির কথা, হ্বালির কথা, 

হাযুবে লোকে । হাস্ৰে লোকে ॥* 

রানা: তাহার ''জীধন-স্মতি'তে এই গানটি অমক্রষে ভিজেক্নাখের রচনা 
0, 



কাবিন কক. ০৭ 

| বল যে, জ্যোকহে! ক, আোলুছে কন) . :. 
' বাল্তে' হোলো; অমন রখ |. বনের হে 

সাপের মুখে, । সাপের কুদ্ে |. 

কোধেন্দু বিকাস' 'কইতে 

দিন ছপুবে চাদ উঠেছে, রাৎ পোস্ানো। তা । 
হোর্লে। পু্জিমেতে আমাবন্তা, ভেকো-পক্র '্ন্ধ্ণার' 

এসে বেন্দাথনে বোলে গেল যামী বষ্টমী 
একাদশী দিনে কবে জশ্ম- অস্টম 
আর ভাব্ধর জাসের সাতৃই পোষে 

চড়ক পূজোর দিন এবাক | ১- 

সেই অয়ন, মাগী মনে গেল, মেরে বুকে পুল. 

বাস্থুনগুলো শুযুদ নিয়ে মাথার বেচে চুকা, 

কালে! বিষটিসলে ছিঙ্টি ভেসে, পুড়ে হোলো ডানে খাঁর ॥ ২. 
এ শহজ্দিমাম! পূব, দিগো কমাতে. চালে যায়ে, : 

উত্তর দিন কোণ খেকে আহা, 

বাত্ডাগ লাগ শ্চ গার ॥.. 

সেই বাক্ফার, বাড়ীর টা স্যোক) . 

সিং উঠছে ছুটে! তাজ, 1, 

আর সু ঝোপ -শ্রানচ হাস্ক্ষেছে, ফোম । 
| এক বানের রি হের | 



রি ৫ 

ত্রত্ব-বোধ 
এই ত ব্সয়েছ তুঙ্গি অন্তরে আমার । 

অন্তর অস্ত তবে কেন ভাবি আর £ 

মিছে কাল হরিলামঃ মিছে খুরে মরিলাম, 

এত ছিন করিলাম মিছে হাহাকার । 

এই ত রয়েছ তুমি অস্ত্রে আমার ॥ 

, তোমার বিষে লোক করে কত দ্বেষ। 

'কা'র কাছে নাহি পাই সাব উপদেশ ॥ 
বির্বপ কিক্প তুমি না জেনে বিশেষ । 

জ্রমে প'ড়ে আরমিপাম এ দেশ ও কেশ ॥ 

বৃথা! এই চশ্দচক্ষু চিনে মাত ছার! । 

আছে যার জ্ঞানচক্ষু সেই চেনে মায়] ॥ 

মায়! তা"্র মনে আব স্থান লাহি পায় । 

যেখানে মান্থার ছায়া, সেখানে ন! যাস | 
সাধু সাধু, সাধু সেই, সাধু বলি তা'রে। 

মানসেক্স অন্ধকার বে ঘুচাতে পারে ॥ 
গুকুমুখে গুনিলাম পেলাদ সন্ধান । 

ভাবদর ভক্ঞাধীন তুমি ভগবান 

ভাবাই মনে হয় ভাষের উদ । 
-াসকাবে। আছ ভাবিতে না হয় ॥ 

বর্নিই ভাবনা তার ভাষ লা তয় জগ ।, 

3 রও ভাবনা তাপ্র ভবন কি রয় & .. 

'সন্তাবে ভাবিকা, হুল ভায়ের সক্ষার। - ..- 
এই খর বকে ই ভুসি চরে আর: ্: 
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ভর অগ্ভর যে কেন ভাবি খর । 

মিছে কাল হরিলাস, . মিছে খুষে মহিলাম, 
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকা। 
এই ত রয়েছ. তুমি অন্তরে আমার & 

আপনার কঠে হার দেশিতে লা পায় । 

ভরমে কবে অন্বেব্ণ বথাক্ক' তথায় ॥ 

আপমান নাভিপজ্ হ'লে প্রস্ফটিত। 
কুরঙ্গ ষ্রেপ হয গন্ধে আমোদিত ॥ 

ন। ন্গেনে কারণ তা'র ব্যাকুল হুইয়া । 

"অবশেষে প্রাশে মরে দুটির ছুটিয়। ॥ 
সেইকপ ভ্রম-জালে হইস্বা জড়িত ॥ 

কিছুমাঞ্জ না হইল সময়ের হিত ॥ 

হইলাম ঘোর অন্ধ থাকিতে নস্মন । 

না হইল এক দিন বন্য দবশন ॥ 

'আআপনার বে ধন থাকিতে সঞ্চিত। 
আপান আপন খনে হলেম বঞ্চিত | 

নাহি »সে বিকসিত শতদল দলে । 
জ্রমরার জম বথ। চিত্রের কমলে ॥ 

সে প্রকার আমি নাথ না চিনে তভোমায়ে ) 

কত ভোগ ভূগিক্াছি পড়ে অন্ধকারে 

- এখন খুচিল সেই মতনর বিকার । 

এই ত রয়েছ ভাখি আব্তযে আমার ॥ 

অন্ধার দ্র ভবে কেল ভাষি আর । 

. নিছে কাল হঙিলাঞ, মিছে স্বুরে মরিলাম, 
| এত গ্রিস কম্িলাম মিছে হাহাকার । 

এই ভু. খে ভুমি অন্তরে আমীর ॥ 
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যথোচিত শিক্ষার্দীক্ষার অভাব সত্বেও ঈশ্নরচন্ত্র বাংলা-সাহিত্যকে কি 
পরিমাণ সমৃদ্ধ কবিয়াছেন, নিপ্লের তালিক! হইতে তাহার কিছু আভাস 
পাওয়া যাইবে । 

১। কালীকীর্তন। ইং ১৮৩৩। পৃ, ২৭। 

জীপ্রী তার1। ব্রিভূবন সার1। কালীকার্ডন গ্রশ্থ। লোকাসুর গত ৬ 

যামপ্রসাধ দেনের কৃত। শ্রী ইশ্বর গুপ্তের বত্ধানুনারে সংগ্রহণ পূর্ব্বক 

সংশোধিত হুইয়া কলিকাতাস্থ সৃজাপুরে শ্রীব্রজমে।হন চক্রবন্তির গুণাকর যন্ত্রে 

মুদ্রাক্কিত হইল। এই শ্রঞ্থ গ্রহণে ধাহ।র অভিলাষ হল তিনি মোং জোড়াসীক 

চাষাধোবা পাঁড়ীয় শ্রী ঈশ্বরচন্র গুপ্তের নিকট অথবা বাগবাজার নিবাপি 

| মহেশচত্র ঘোষের বাটীতে স্বয়ং কিন্বা লৌক প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে 

পারিবেন ইতি । শকাষ। ১৭০৫ ইং ১৮৩৩ সাল। 

“কালীকার্ভন?ই ঈশ্বগ্ন্দ্র গুপ্ত-গ্রকাশিত প্রথম গ্রস্থ। এই 
পুস্তকখানির ভূমিকান্বরূপ তিনি ঘাহ। লিখিম়াছিলেন, নিয়ে তাহ! উদ্ধৃত 

হইল।-_ 
ইনবরন্ত হাদবে পদাশুজং সঙ্গিধায় শশিখগ্ুভালিকে । 

চণ্মুগ্ডমুখমুণ্খগ্ডনশ্রান্িমস্তরর় দেবি কালিকে ॥ 

অথ কালীকীর্তনান্থ্ঠান। 

স্বস্তি কবিরধলাপরলাম বামপ্রসাদনেনফালীভক্তাবতারাবতারিত, 

নবীন পদবী কালীকীর্নাভিধান ভক্তিরসপ্রধান মধুরগান পদাবলী পুস্তক 
অগ্রাচ্ধ্য নিমিত নর্ববতোভাবে সর্বজনভ্রবণগোচর হয় নাই হস্তপি গাবক 
দ্বারা অথবা অন্ত কোনপ্রকারে তাহার যংকিঞ্িদংশ কোন২ মহাশহেক 
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কর্ণপথগত হইয়াও থাকে তথাপি সমুদয় শবণ ব্যতিরেকে তাদৃলাপূর্ধ 
রসাস্বাদন হইবার সম্ভাবন! হয না ইহাতে তত্তম্মহাশয়েবদের ঘংকিঞ্িদংশ 

শ্রধণোত্বর কালে তত্তাবদংশ শ্রবণ স্পহাতে মনের ব্যগরতা সর্ববদ। খাকে |. 
অপরঞ্চ কালীকীর্বনব্যবসান্ি গাথক যে কয়েক জন দৃষ্ট হয় 

তাহারদের উচ্চারণানভিজ্তা ও সামান্চতে। অজ্ঞত। প্রযুক্ত গীতকর্তীর 

অভিপ্রেত রস ভাবার্থব্যতিক্রমঅধ্য রসভঙ্গ হওয়াতে শ্রবণ কালে মনে 

আুখোদয় না ভইয়। বরং খেদোদয় হয় এবং এই পরকীয় গোষে গ্রন্থকর্তার 

দোষাম্থনান হওয়াতে তাহার এই মহাকীর্ডিন্ুধাকরে কলক্ষোদয় সম্ভাবনা 

হইলেও হইতে পারে । | 

অতএব পূর্বেধোক্ত নান। দোব পপীহারার্থ এবং এ অপূর্যব গীতগ্রস্থের 

অবৈকল্যরূপে ও প্রাচুধ্যকপে বুকালস্থারিত্বার্থ আমি আকরস্থান হইতে 

মৃকপুস্তক আনয়নপূর্বক সংশোধিত করিয়! কালীকীর্নপুস্তক মুদ্রিত 
করণে প্রবৃত্ত হইরাছি ইহাতে সাধু সদাশয় মহাশয়ের! নযলনাপাত 
করিলে তাহারদের মনে কালীভক্তিকল্পলতাঙ্ুরবৃদ্ধি 9 পদ্গগুণগ্রাহিতা 

প্রকাশ হয় এবং গ্রন্থকর্ভীর যহাকীর্তি চিরস্থায়িনী হয় এবং আমারও 
এতাবৎ পরিশ্রমের সুফলসিক্ছি হয়। 

সংশোধিতামপি মণা বন্ছলপ্রয়াটসর্সীতাবলীং পুনরিমাং প্রতিশোধস্বস্ত ৷ 

সম্তঃ নুশাস্তনয়নাস্তনিরীক্ষণেন কৃত্ব! কুপামিহ মরীশ্বরচন্ত্র গুপ্তে |% 

পরবন্তী কালে--১ পৌষ ১২৬০ সালের 'সংবাদ প্রভাকরে” ঈশ্ববচন্জ 
“কবিরঞ্রন ৬ ঝামপ্রসাদ্দ সেনের “জীবন বৃত্তান্ত এবং তাহার প্রণীত 
'কালীকীর্ততন” ও কৃষ্ণ-কীর্তনাভিধানভক্তি বসপ্রধান-মধুর গান এবং 
অবস্থাভেদের শাস্তি, করুণা, হাশ্ত, ভয়ানক, অদ্ভুত ও ধীর প্রভৃতি 

* এই “কালীকীর্তন' পুত্তকখামি ৪৯»শ ভাগ, ২য় সংখ্যা ( পূ. *৫-৬৩ )'সা্ছিত্য- 
পরিষৎ-প্রিকা'্ পুনরুজিত হইয়াছে । 
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কতিপয় রস ঘটিত পদাবলী” প্রকাশিত করিয়াছিলেন । ইহা পুম্তকাকারে 
পঞ্ীকাশ করিবার অভিলাষে তিনি ১৭ অক্টোবর ১৮৫৫ ভাবিখের "সংবাদ 

শ্রভাকরে' নিয্লোদ্ধত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন__ 
কবিরঞন ৬ রামপ্রসাদদ সেন। 

উক্ত মহাত্মা «জীবন চরিষ্ত” এবং ভাঙার প্রণীত সঙ্গীতাদি নান! 

ব্ষন্বক কবিত| সকল আমর! অবিলম্বেই টীফা সহিত পুস্তকাকাবে প্রকটন 

করিব, তাহার মৃঙ্য নিদ্দিষ্ট করিয়া পরে প্রকাশ কর! ষাইবেক ।--.এই 

বিষয় সংগ্রত করণার্থ আমর (বিংশতি বৎসরাবধি গুরুতর পরিশ্রম 

“কাবিযাছি,*ত | 

কিন্তু শেষ-পর্যস্ত এই পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই | 

২। কবিবর ৬ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত 
ইৎ ১৮৫৫ । গু, ৬১। 

ঈশ্ববে! জয়তি। কহিবর ৬ ভারতচন্র রায় থুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত সংবাদ 

প্রভাকর সম্পাদক পীঙ্গশ্বরচন্্র গুণ কর্তৃক সংগৃহীত ও বিরচিত হইয়া কলিকাতা 

প্রস্তাকর ধস্ত্রে মুদ্রিত হইল। ১ আবাঠ ১২৬২ সাঁল। এই গ্রন্থের মূলা ১ এক 

তস্কামাত্র । 

এই পুস্তকের ভূমিকায় ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছেন-_ 

ৰ পূর্বে করেকজন কবির জীবনবৃত্তান্ত প্রকাঁশ করিয়া গত মাসের 

প্রথম দিবসের প্রভাকরে বিশ্ববিখ্যাত মহাকবি * ভারতচন্ত্র বায 

গুণাকরের জীবনচরিত উদিত করিয়াছি, এবং অদ্য সেই বিষয় স্বতন্ত্রকূপে 

উদ্ধত করিয়া, পুস্তকাকারে 'প্রকাশ করিলাম । এতন্মধ্যে উক্ত মহাশয়ের 

প্রশ্ীত অনেকগুলীন অপ্রকাশিত উৎকুষ্ট পদ প্রকটিত হইয়াছে সেই 

সকল কবিত! এপধ্যন্ত কাহারে নেত্র কর্ণের গ্রোচর হয় নাই, তাহার 

মধ্যে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি ও পারস্ত ভাষার চমৎকার চমৎকান করিস্কা, 
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আছে, ধিনি অভিনিবেশ পূর্বক তত্প্রতি দৃষ্টিক্ষেপে করিবেন, তিনিই 
আশ্চধ্যে অভিভূত হইবেন, তিনিই ভাবতচন্ের অসাধারণ ক্ষমতা ও 

পাণ্ডিত্য বিষয়ের প্রচুর প্রতিষ্ঠা করিতে থাফিবেন। অপিচ আদব! 
এই গ্রন্থে অন্নদামঙ্গণ ও বিছ্ানুদারের কয়েকটা কঠিনতর ভাব-ভূষিত 

গুচার্থ-ঘটিত কবিতা টীক1 সহিত প্রকটন করিয়াছি, তাহাতে সকলের 

মনে সম্তোষের সঞ্চার হইতে পারিবেক। 

বৃক্কিমচন্্জ লিখিয়াছেন, “ইহাই ঈখ্বন্নচন্দ্রের প্রথম পুস্তক প্রকাশ |” 

এই উক্তি ঠিক নহে । ১৮৩৩ খ্রীহ্টান্দে শ্শ্ববচজ্জ্র কর্তৃক প্রকাশিত “কালী- 
কীর্তন গ্রস্থে'র কথা বঙ্ষিমচন্দ্রের জানা ছিল না। 

৩। প্রবোধপ্রভাকর। ই২ ১৮৫৮1 পৃ, ১২২। 

ঈশ্বয়ে!জয়তি । প্রবোধপ্রভাকর । প্রথম খণ্ড । তানগুরু সর্বশান্রজ্ঞ পীধৃত 

পক্মলোচন স্তায়রত্ব টাচাধ্য মহাশয়ের কৃপার সংবাদ গভাকর সম্পাদক তীব্রতা 

গুপ্ত কন্তৃক বিরচিত হইয়া কলিকাত1। প্রশাকর যন্ত্রে সুজিত হইল। সিমূলিয়ার 
অস্গঃপাতি হোগোলবুণড়িয়ার হ্র্গাচরণ মিত্রের স্রীট ৪২ নম্বর ভবন। ১ চৈত্র 

১২৬৪ | 

ইহাতে পিতা-পুজ্রের প্রশ্নোতরচ্ছলে "কেবল নীতি এবং 

হিতোপদেশাদি বুবিধ শিবকর বিষয় লিখিত হইয়াছে, গ্চের অপেক্ষা 

পদ্কের অংশই অধিক 1৮ 

' ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাহার অস্থজ রামচন্দ্র গুপ্ত তাহার যে-সমব্ 
রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, নিম্বে সেগুলির উল্লেখ করিতেছি । 

এই সকল রচন৷ প্রথমে “সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হইয়াছিল । 

৪। হিত-প্রত্ভাকর। ইৎ ১৮৬১। পৃ. ১৪২। 
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০০০০7৫০. ছিত-প্রভাকয়। সাবা? প্রভাকর সম্পাদক জরাষচজ ভণ বর্ুক 



৫৪ ঈশ্বরচচ্জ গুপ্ত 

প্রকাশিজ হ্ইঘ) কলিকাতা । প্রভাকর বস্থে যুজিত হুইল। সিমুলিয়ার 

অন্তঃপাঁতি হোখলকুণড়িয়ার ছুর্গাচযণ মিত্রের স্ত্রী ৪২ নং গবমে। ১১ চৈত্র 

১২৬৭ । 

গছা-পদ্যে বণিত হিতোপদেশের গরপ এই পুম্তকের বিষয়বস্ত | 

৫1 অহাকবি ৮ ইশ্বরচন্দ্র গুণ মহাশক্মের বিরচিত 

কবিতাবলীর সার সংগ্রহ । ইং ১৮৩৬২। 

রামচন্দ্র গুপ্তই সর্ধপ্রথম ঈশ্বরচন্দ্ের কবিতাসং গ্রহ পুস্তিকাঁকারে 
খণ্ডশঃ প্রচার করিতে সঙ্কল্প করেন । ইহার প্রথম তিন সংখ্া। প্রকাশিত 

হম ১২৬৯ সালে ( ইৎ ১৮৬২ )। প্রত্যেক সংখ্যা ৩২ পৃষ্ঠ] পরিমাণ লেখা 

থাকিত। প্রথম সংখ্যার আখ্য+-পত্রটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি-_ 

ঈশ্বরোজয়তি মহাকহি এঈশ্বরচল্র গুপ্ত মহাশয়ের বিরচিত কবিতাবলীর সার 

সংগ্রহ প্রথম ভাগ প্রথম দংখা। সংবাদ প্রতীকর ৭ম্পাদক আীযুক্ত রামচন্র গুপ্তের 

দ্বার! সংগৃহীত হইয়া কর্লিকাত।। সংবাদ প্রভাকর বস্ত্র মুদ্রিত হইল সন ১২৬৯ 

সাল মুল্য প্রত্যেক ফরমার হিসাবে /* এক আন। মাত্র 

ইহার চতুর্থ সংখ্যা ১২৭৬ সালে, ৫য-৭ম সংখ্য। ১২৮০ সালে, এবং 

৮ম্ সংখ্যা ১২৮১ পালে প্রকাশিত হম; আবু কোন সংখ্য। প্রকাশিত 

হয় নাই বলিয়াই মনে হইতেছে । ১৩ মার্চ ১৮৭৯ তারিখের “সংবাদ 

প্রভাকরে' সম্পাদক বাম্চন্দ্র গুপ্তের একটি বিজ্ঞাপনে ইহার ৮ম সংখ্য। 

পরাস্ত প্রকাশের সংবাদ আছে! 

এখানে উল্লেখ করা প্রপ্নোজন, ত্বাম্চজ্জ গুধ্যের সংস্করণ ছাড়া 

ঈশ্ববচ্ের গ্রস্থাবলীর অন্ততং আরও তিনটি সংস্করণ পরবর্তী কালে 
প্রকাশিত..ছইয়াছিল। নিয়ে তীহার গ্রস্থাবলীর একটি তালিকা দেওয়া 
হইল উপ. 

ক 
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কে) কবিতাসংগ্রহ। সংবাদ প্রতাকর হইতে সংগৃহীত ঈখরচশ্রা গুপ্ত 

প্রণীত কবিতাবলী। জবস্কিমচত্ চটোপাঁধ্যার় কর্তৃক সম্পাদিত। জীগোপালচজা 

যুখ্োপাধ্যার কর্তৃক একাশিত। [১৫ই আইন ] ১২৯২ সাল। পৃ. ৩৪৮। 

ইহ।র ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত “ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচবিত ও 

কবিত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ” মুদ্রিত হইম্াছে। পর-বৎসর ১লা মাঘ, ১২৯৩ 

সালে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্থে এই কবিতা-সংগ্রহের 
দ্বিতীয় খণ্ড (পৃ. ৩৪৮ ) প্রকাশিত হয় । | 

তে) কবিবর শবর্গীয় ঈশ্বরচন্ গুপ্তের গ্রস্থাবলী । কালীপ্রন্গ বিদ্যার" 

সম্পাদিত। বহুমতী আফিস। আশ্বিন ১৩*৬। পৃ. ১৭৭। 

ধস্থমতী-আপিস হইতে পরে ১ম ও ২য় গাগ গ্রস্থাবলী (পু. ৩৮০ ) 

বস্ধিমচজ্ের ভূমিক।-মহ একঝে. প্রকাশিত হয় । 

গে) গ্রস্থাবলী। প্রথম খণ্ড। চঈশ্বরচত্্র গুপ্ত প্রদীত। জীমনীশ্রকৃষণ গুপ্ত 

সম্পাদিত। ১৩০৮ সাল। পূ. ৩৩৬। 

ভবমিকায় সম্পাদক-লিখিয়াছেন, "এই খণ্ডে, কবিতা -সংগ্রহ্ে প্রকাশিত 
ফবিতা ব্যতীত আবে অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হইল 1” এই 
্রস্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড ( পৃ. ৩৭৬ ) ১৩০৮ সালেই প্রকাশিত হয়। 

এই সকল গ্রস্থাবলীতে ঈশ্বরচন্দ্রের সকল রচনাই স্থান পাইয়াছে, 
এক্সপ যেন কেহ মনে নাকরেন। “সংবাদ প্রভাকরে"র পৃষ্ঠায় ঈশ্বরচন্দ্রের 
সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ বু রচন! ছড়াইয়া আছে । এতদ্ব্যতীত 'বন্থধা, 
পক্জিকায় ঈশ্বরচন্দ্রের নিয়লিখিত কবিতাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে 
এগুলির সন্ধান হয়ত অনেকেই রাখেন না । 

১১শ বর্ধ (১৩১৮) পৃ. ১২২--লেখকগণের প্রতি উপদেশ 

১২শ বর্ষ ( ১৩১৯) পৃ" £১-আআত্র 

পৃ. ৩৫--গোল আলুর গর্ব 
১৩শ বর্ষ (১৩২০ ) পূ. ৫-৭-_বাল্য-বিবাহ 



৫৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ 

৬। কবোধেন্দু বিকাস। ইং ১৮৬৩। পৃ" ১৪০। 

73091081200 10989, 735 129 10969 39০০০ 15৪0৫ 070010002 (3০০760৬ 

[501150060৮7 18900018005 9০০1১6০ 1602 01 6100 1৫001050006, 

বোধেন্দু বিকাস। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুরূপ । অর্থাৎ স্বতাবানুঘায়ি 

বর্ণন মহাকবি ৬ ঈপ্বরচক্্র গুপ্ত প্রণীত | প্রভকর সম্পাদক গ্রধুত রামচন্দ্র গুণ 

কর্তৃক প্রকাশিত । কলিকাতা | গ্রভাকর যস্ত্রে মুজ্িত। সিমুলিয়া নযানঠা? 

দত্তের ট্রট নং ৫৪ ১২৭০ সাল 

এই পুস্তকের "টপক্রমণিকা” অংশে “শ্রীরামচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকর 
সম্পাদক” লিখিয়াছেন £--- 

:. অদগ্রক্ত মহাকবি ৮ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রবোধচন্ত্রোদয় নাটকের 

রূপক প্রণালী মবলম্বন পূর্বক স্ল্িত গণ্ভ পন্য পুরিত “বো।ধন্দু 

বিকাস” নামক যে নাটক বিরচন1 "করিয়া! গিরাছেন, তাহ। ছয় অগ্ধে 
সমাপ্ত হইয়াছে, এইক্ষণে আমি এই প্রথম ভাগে তাহা প্রথম তিন 

অঙ্ক মুন্রার্থন করিয়া সাধারণ সমাজে প্রকাশ করিলাম, এই মহোপদেশপূর্ণ 

পরম-জ্ঞানানন্দগ্রদ নাটক প্রথমতঃ মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিহ হয়, 

পরে পুস্তকাকাবে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কবিবর ইহার কোন কোন 

স্থান পুনর্বার সংশোধন, পরিবর্তন এবং নৃতনরূপে রচনা! করেল, মুলগ্রস্থে 

যেরূপ আছে, তাহ! অপেক্ষা প্রতেযক বিষয়ের শ্বভাব বর্দন! করাতে 

গ্রন্থখানি অনেক বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং এক ভাগে সমুদায়াংশ 

প্রকাশ করা বিবেচনাসিদ্ধ হইল না১**" 

৭। জভ্যনারায়ন্তণর ব্রতকথা। ইং ১৯১৩) পৃ ১২ ৭ 
সত্যনারায়ণেকর ব্রতকখ1। কবিবর, ঈশ্বরচজ গুণ বিরচিত। চুচুড়, সাহিত্য 

আলোচন। নমিতি হইতে প্রকাশিত। চুঁচুড়া, সরন্থতী প্রেসে-্ীবৃদ্দাবনচ্র 

দত্ত বর্তৃক সুজিত । বিতরণের জন্য । | 
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এই পুত্তিকার নিবেদন অংশ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি £-- 

চু চূড়া-নিবাসী বালেশ্বরের প্রসিদ্ধ জমিদার »পদ্মলোচন মণ্ডপ 

মহাশয় হখন তাহার জমিদারীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন পুরীধামে 

যাইবার পথে কবিববর ঈশ্ববচত্রর গুপ্ত মহ্থাশর তাহার আতিথ্য গ্রহণ 

করেন। যথোচিত সমাদরপূর্ধক মগুল মহাশয় ঠাহাকে ছন্দোরন্ছে 

সতনারারণের ব্রতকথা লিখিয়। দিতে অনুরোধ কযেন ; তাহাতেই এই 
'অমূল্য ত্রতকথা রচিত তইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়--এই সযয়' 

হইতে উদ্ষিষ্য। অঞ্চলে সত্যনারায়ণের পুজা! চলিত হর ।.-. 

সন ১৩১২ সালে, চচুড়া হইতে প্রকার্শত “বঙ্গদর্পণ” পঞ্ে এই 
ব্রতকথা প্রথম প্রকাশিত হয়। সাহিতা-ক্ষেত্রে সুপরিচিত জীযুক্ত. 

ত্রজবল্পত কাব্যকবিশারদ মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত হইয়া সম্প্রতি 

[ ১৩১৯ বঙ্গান্ডে ] ইহাই অস্ত্র পুস্তকাকাবে প্রকাশিত হইয়াছে। 

মূল পাতুলিপি হইতে এই পুথি মুদ্রিত হইল, লতবাং অপব্' 

পুস্তফের সহিত স্থানে স্থানে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইবে। ইক পয়ার, 

ও ভ্রিপদী ছলে রচিত, কিন্তু পুথির শাকারে মুদ্রিত হইল বলিষ। ছন্দের, 

ক্রম রক্ষিত সয় লাই ।*-*জীবলাইঠাদ চট্টোপাধ্যায় ।.**২৪শে ফ্ান্তন সন 
১৩১৯ সাল। ? 

সাময়িক-পত্র পরিচালন 
সাংবাদিক হিসাবে নে-যুগে ঈশ্বরচন্দ্রের বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল । তিনি, 

যে-সকল পত্রিকা সম্পাদন কারয়াছিলেন, সেগ্ুপির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া 
হইল। 

সংবাদ প্রভাকর, 

“সংবাদ প্রভাকর” বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সর্বপ্রথম দৈনিক সংবাদ- 

পত্র । কিন্ত প্রথমে ইহা সাঞ্চাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম, 



ছে ঈশ্বরচজ গুধ 

সংখা! প্রকাশের তারিখ--২৮ জাছয়ারি ১৮৩১ (১৬ মাঘ ১২৩৭ 
শুক্রবার )। “সংবাদ প্রভাকর' পত্রের কণঠদেশে এই ছুইটি শ্লোক মুক্রিত 
'থাকিত। শগ্োক দুইটি সংস্কৃত কলেজের অলস্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক 

' প্রমচন্দ্র তর্কবাগীশের রচিত--- 

॥ সতাংমনভ্তামরস প্রভাকরঃ সব সর্কবেষু সগগ্রাভাকরঃ 
॥ উদেতি ভাম্বৎ সকলা প্রভাকরঃ সদর্থসম্বাদনবপ্রভাকর ॥ 

॥০০*॥ নত্তাং চক্র করেণ ভিনমুকুলেবিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্্রমীষদমূতং 
পীত্ব। ক্ষুধাকাতরাঃ £*০০1 

$০০০॥ অগ্তোগ্দ্বিমল প্রভাকর কর প্রোডিন্রপল্পোদখে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবস্ত 
চতুরস্বস্তদ্বিরেফারসং ॥০*০। 

সংবাদ প্রভাকর, প্রকাশে ঈশ্বরচক্দ্রের সাহায্যকারী ছিলেন পাথুরিয়া- 

ঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জোষ্ঠ পুত্র 
যোগেন্জ্রমোহন ঠাকুর । যোগেক্জমোহন ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের সম্বযন্ক এবং 

তাহার কবিতার গুণগ্রাহী। তীহারই ব্যয়ে 'সংবাদ প্রভাকর, প্রথমে 

€চোরবাগানের একটি মুগ্রাযস্তরে মুদ্রিত হইত। কষেক মাস পরে--১২৩৮ 

সালের আ্াবণ মালে ঠাকুববাড়ীতে 'সংবাদ প্রভাকর' মুদ্রণের জন্য একটি 
ুদ্রাযন্ত্ স্থাপিত হইল। কিন্তু ১২৩৯ লালে ধোগেন্্রমোহন ঠাকুরের 

স্বত্যুতে “গ্রভাকর করের অনাধরবূপ মেঘাচ্ছ্র হওন অন্য এই প্রভাকর 

কর প্রচ্ছন্ন করিম] কিছু দিন গুপ্চভাবে গুপ্ত হইলেন ।” দেড় বসর পরে 

স২৫ মে ১৮৩২ (১৩ জ্যেষ্ঠ ১২৩৯) ভারিখে ৬৯ সংখা প্রকাশের 

পর «সংবাদ প্রভাকর* পত্রে প্রচার বহিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ইহারও 

মাস-তিনেক পূর্বের্ধ সংবাদ গ্রভাকরে'র সংস্ত্রব ত্যাগ. কবিম্নাছিলেন। 

“সমাচার টা লেখেন-- 
“প্রভার উদক্লাবধি 'গত মাছ মাস নিল পথ্যন্ত 

ফিট ধন্দ পক্ষ ছিলেন তৎপরে গুণ মহাশয় এ পত্রবর পরিত্যাগ 



সামরিযসপঞ্জ পন্ধিচালন . : 

করিলে প্রভাকবের খর করের কিবিৎ হাস হইয়াছিল ফলত; তৎকালেই 

ধন্ম সভাধ্যক্ষদিগকে কিঝিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন । যাহা হষ্টক তথাচ 

প্রভাকর একেবারে ধম্মদ্ধেবী হন নাই কেনন। ধন্মাশ্রয় করিয়া জন্ম গ্রহণ 

করিয়াছিলেন । এইক্ষণে এ প্রতাকর প্রা এক বৎসর চারি মাস বয়স্ক 
হইয়া ৬৯ সংখ্যক কিরণপ্রকাশ কারিয়া গত ১৩ জ্যোষ্ঠ শুক্রবার অস্তাচল- 

চূড়াবলম্বন করিয়াছেন আর তাক্কার দর্শন হওয়া ভার'****' | 

চারি বৎসর পরে, ১* আগস্ট ১৮৩৬ (২৭ শ্রাবণ ১২৪৩) তারিখে 

“সংবাদ প্রভাকর'' পুনঃপ্রকাশিত হয়, তবে এবার সাপ্চাহিকরূপে নহে” 

বারব্রয়িক( সপ্তাহে তিনবার )ক্ধপে । ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছেন--- 

১২৪৩ সালের ২৭শে শ্রাবণ বুধবার দিবসে এই প্রভাকরকে 

পুনর্ববার বারভ্রয়িকরূপে প্রকাশ করি তখন এই গুরুতর কাধ্য সম্পাদন 

করিতে পাঁন্ধি আমাদিগের এমন সম্ভাবন! ছিল ন।। জগদীশ্বরকে চিন্তা! 

করিয়া এতৎ অসংসাহমিক কন্মে প্রবৃত্ত হইলে পাতুরেখাটানিবাসী 

সাধারণ-নঙ্গলাভিল্লাবী বাবু কানাইলাল ঠাকুর তদন্থজ বাবু গোপালচচ্র 
ঠাকুর মহাশয় যথার্থ |হ'তকারী বন্ধুর স্বভাবে ব্যয়োপযুক্ত বন্ছল বিগ 

প্রদান করিলেন এবং অগ্ভাবধি আমাছ্িগের আবশ্যকক্রমে প্রার্থনা কিলে 

তাহার। সাধ্যমত উপকার করিতে ক্রুটি করেন ন1।-*সংবাদ প্রভাকর+, 

১ বৈশাখ ১২৫৩। 

এই ভাবে তিন বৎসর সগৌরবে চলিবার পর ১৪ জুন ১৮৩৯ (১ আধাড় 

১২৪৬ ) তারিখ হইতে “সংবাদ প্রভাকণ দৈনিক সংবাদপত্রে পরিণত 
হয়। 

৭ “সংবাদ প্রভাকর” বহু বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। ইহা যে সে-যুগের 
একখানি উচ্চাঙ্গের বাংলা সংবাদপত্র ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
বদ্ধিমচত্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মি গ্রন্ভৃতির প্রাথমিক ব্চনাগুলি 
“সংবাধ প্রভাকরে?ই প্রকাশিত হ্য়। 



৮১০ জীশ্ববচন্্ ৯১ 

«সংবাদ বত্বাবলী* 
বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, “প্রভাকর সম্পাদন ছারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ্যে 

খ্যাতি লাভ ফরেন। তাহার কবিত্ব এবং রচনাশক্তি দর্শনে আন্দুকের 

জমীদার বাঁবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক, ১২৩৪ সালের ১ই আাবণে “সংবাদ 

বত্বাবলী” প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হয়েন।” 
“সংবাদ রত্বাবলী একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র । ইহার সম্বন্ধে 

ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন--- 
বাবু জগমাথ প্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আমুকুল্যে মেছুয়াবাজারের : 
£পাতী বাশতলার গলিতে “সংবাদ রড়াবলী' আবিভূর্ত হইল । 

মছেশ চন্দ্র পাল এই পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিলেন। তাহার কিছু 

মাত্র রচনাশক্তি ছিল না। প্রথমে ইহার লিপিকাধ্য আমরাই নিম্পন্ন 

করিতাম। রত্বাবলী সাধারণ সমীপে সাঁতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল । 
আমরা ততকন্মে বিরত হইলে, রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার পূর্বতন 

সম্পাদক * বাজনারায্ণ ভট্টাচার্য্য সেই পদে নিযুক্ত হয়েন।--“সংবাদ 

প্রঙ্ভাকর ১ টশাখ ১২৫৯। | 

২৪ জুলাই ১৮৩২ তারিখে প্রকাশিত হুইয়! “সংবাদ রত্বাবলী” “এক 

বৎসর আট মাস তিন দিবস” পধ্যস্ত জীবিত ছিল । ঈশ্বর্চন্দ্রের অনুজ 
বামচজ গু ও লিখিয়াছেন,- 

... গ্টণাকর প্রভাকরকর বহুকাল বত্তাবলীর সম্পাদকীম্ব ক্ষার্য্যে নিবুক্ত 

ছিলেন না, তাহ! পরিত্যাগ কবিয়া দক্ষিণ প্রদেশে ভীক্ষে্রাদি তীর্ঘদর্শনে। 

গ্রহন করিয়া কটকে পরম পৃ্নীয় শ্রীযুক্ত শ্ডামামোহন রায় পিতৃব্য, 
মহাশয়ের সনে কিছু দিবস অবস্থান করিয়া এক জন অতি সুপত্ডিত 

দণ্ডির নিকট তয্ানি' অধ্যয়ন করেন, এবং তাহার কিয়দংশ বঙগভাবাঁ় 

অমিষ্ট (রিতার 'আনবাদও *করিয়াছিলেন সংবাদ প্রভাকত,' ১ 

বৈশাখ ১২৬৬1. 



সাময়িক-পত্জ পরিচালন ৬৯ 

*পাষগুগীড়ন 
২ জুন ১৮৪৬ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গপ্ত প্রভাকর যক্ত্ালয় হইতে 

পাযগুপীড়ন” নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্ 
লিখিয়া গিয়াছেন-- 

১২৫৩ সালের আযাঢ় মাসের সগ্ুষ দিবসে প্রভাকর যদ্্রে পাষগু” 

গাড়নের জন্ম হইল। ইহাতে পূর্বে কেবল সর্বজন-মনোবপন প্ররু 

প্রবন্ধপু্জী প্রকটিত হইত, পরে ৫৪ সালে কোন বিশেষ হেতুতে 

পাষগুলীড়ন, পাষগুপীড়ন করিম, আপনিই পাষণ্ড হস্তে পীড়িত হইলেন | . 
অর্থাং সীভানাথ ঘোষ নামক জনেক কৃতঘ্র ব্যক্তি যাহার নামে এই পত্র 

প্রচারিত ভয়, সেই অধাশ্মিক ঘোষ বিপক্ষের সহিত যোগদান করতঃ 

প্র সাঙ্গের ভাদ্র মাসে পাযগুগীডনের হেড চুরি করিয়! পলায়ন করিল, 

সুতরাং আমাদিগের বন্ধুগণ ততপ্রকাশে বাত হইলেন। এ ঘোষ উত্ত 

পত্র ভাস্করের কবে দিয়া পাতরে আছড়াইয়া৷ নষ্ট করিল।--'সংবাদ, 
প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৯। 

“সংবাদ ভাস্কর'-সম্পাদক গৌবীশঙ্কর তর্কবাগীশ “পূর্বে বন্ধুরূপে 

প্রভাকবের অনেক সাহায্য করিতেন” কিন্ক “১২৫৪ সালেই তর্কবাগীশের 

সহিত ঈশ্বরচজ্জ্রের বিবাদ আরম্ভ এবং ক্রমে প্রবল হ্য়। ঈশ্বরচন্দ্র 

“পাষগুপীড়ন” এবং তকবাগীশ রসরাজ? পত্র অবলগ্গনে কবিতা যুদ্ধ আবস্ত 

করেন। শেষে নিতান্ত অল্ললতা, গ্লানি, এবং কুৎ্সাপূর্ণ কবিতায় 
পরস্পরে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে থাকেন 15 

“সংবাদ সাধুরঞ্জন' 
'পাষগুপীড়ন” উঠিয়া যাইবার পয ১২৫৪ সালের ভাত্র যাসে (আগস্ট 

সেপ্টেম্বর ১৮৪৭) ঈশ্বরচন্দ্র গুধ 'সংবাদ সাধুরগ্রন' নামে আর একখানি 



০, ' * ঈহ্বিরচন্, খপ 

সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন । ইহা প্রতি সোমবার গ্রভাকর যন্ত্র হইতে 
প্রকাশিত হইত । "সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রের কদেশে নিম্নলিখিত শ্লোকটি 
শোভা পাইত £-- 

প্রচণ্ড পাষণ্ তক প্রভঞনঃ | সমস্ত সল্লোক মনোহমুরঞনত ॥ 

সদাসদালোচন লোচনাঞ্নঃ। প্রকাশতে সংগ্রতি সাধুর নঃ.॥ 

॥* ॥ প্রচণ্ড পাবষগুরপ তকপ্রভঞ্কন । সমস্ত সম্জলগণ মানসরঞন ॥ 

1*€ সদা সং আলোচন লোচন অপ্জন। সম্প্রতি প্রকাশ হল এ সাধুরঞ্তন 

“সংবাদ সাধুরগুনে” ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রমগ্ুলীর কবিতা ও প্রবন্ধ স্থান 
পাইত। কিছু দিন পরে “সংবাদ সাধুরগুন” পত্রের অবস্থা কিঞিৎ, সচ্ছল, 

হইলে; ঈশ্বরচন্দ্র তাহার জ্ঞাতিভ্রাতা নবকৃ্ণ রায়ের নাম সম্পাদক-ব্ধপে 

প্রকাশ করেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, “ 'সাধুরঞকনঃ 

ঈশ্ববচন্দ্রের যবত্যুর পর কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রকাশ হুইয়াছিল।” এই 
উক্তিঠিক নছে। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১২৬৫ সালের ১*ই মাথ। 
“সংবাদ সাধুরপ্রন' পর-ব্সবের (১২৬৬ ) বৈশাখ মাস পধ্যস্ত বাহির, 

হইয়াছিল । | 

উপসংহার 
ঈশ্বরচজ্্ দীর্ঘজীবী ছিলেন না। ১৮৭ গ্রীষ্টানের ২৩এ জাহয়াৰি 

(১* মাঘ ১২৬৫) “শনিবার রজনী অচুমান ছই প্রহর এক ঘটিকা; 

কালে ৬ভাগীরহীতীরে নীরে সঙ্ঞানে* পরলোক গমন করেন। ূ 

১৮৬৬ প্র্টানে প্রকাশিত “চতুর্দশপদী কবিতাবলী? পুস্তকে মাইকেল 

অধুস্েন হত মহাশয় ঈশ্বরচজা গুধ্য সন্ধে যে. গরশত্ডি-কবিতা! লিখিয়া- 

ছিজেন, তাহা নিশ্গে উদ্ধত ক্ই্ল ভুলি ও 



ষ চি ন্ 

'সউপসাহাসা 
চি 

ঈশ্বরচজ্ছর গুণ 

ম্রোতঃ-পথে বাহ যথা ভীষণ ঘোষণে 

ক্ষণ কাঁল, অল্লামুঃ পর়োরাশি চলে 

বরিষায় জলাশয়ে ॥ দৈব-বিড়নে 

ঘটি৪। কি সেই দশা সুবঙ্গ-মগুলে 

তামার, কোবিদ বৈদ্ত ? এই ভাবি হনে, 

নাহি কি হে কেহ তব বাদ্ধবের দলে, 

তব চিতা-ভম্মরাশি কুড়ায়ে বনে, 

ম্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার সলে? 

আছিলে রাখাল-রাঙ্ কাব্য-ব্রজধামে 

জীবে তুষি ; নান] থেলা খেলিল! হযে ) 

যছুনা হয়েছ পার ; তেই গ্রোপথ্রামে 
সবে কি ভূলিল তোমা $ ম্মরণ-নিফষে, 

মন্দ-স্বণ-রেখা-সম এবে তৰ নামে 

নাহি ফি হে জ্যোতি:, ভাল স্বর্ণের পরশে ? 

পরিশেছে ঈশ্বরচন্দ্র গুধ্ের যাহা বিশেষত, তাহার পুনরুজেখ করিয়া 
এই প্রসঙ্গের শেষ করিব। ঈশ্বরচন্দ্র খাটি বাংলার কবি ছিলেন, খাটি 
বাঙালী কবি ছিলেন; তাহার কবিতায় এক দিকে তরানীত্তন বাংলা 
দ্বেশের অন্তর্েমকের খবৰ মেমন মেলে, তেমনই সে-যুগে পরে বাহিবে 
ব্যবহত খাটি বাংলা বুলিরও পরিচয় পাওয়া যায়। এমনটি জান 
উনবিংশ শতান্বীর কোনিও কবির রচনায় পাওয়া যায় না। শীশু-ক বিষ: 
কবিতা-সংগ্রহ' প্রসঙ্গে বন্ধিমচঞ্জের প্রশঘ্তিটি আমাদের স্বরণীয় । ভিন্টি: 
লিখিয়াছেন-... 
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্ 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 

,"আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমাকূঢ সৌন্দরধ্য- 
বিশিষ্ট বাঙ্গাল! সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে ফোধ হয়--ছৌক লুন্দর, 

কিন্ত এ বুবি পবের--আমাদের নহে । খাঁটি বাঙ্গালী কথাক্, খাটি 

বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা! 

সগগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাটি বাঙ্গালা । মধুলুদন, হেমচন্জা, 

নবীনচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি--ঈীম্বর গুপ্ত বাঙ্গালার 

কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না-_জন্মিবার যে! নাই-_ 

মিয়া কাজ নাই । বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিব্রিয়। অবনতির পথে 

ন1 গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কৰি আর জন্মিতে পারেনা । আমরা “বুঅসংহার" 

পরিত্যাগ করিয়! “পৌষপার্্বণ” চাই না) কিন্তু তবু বাঙ্গালীর যনে পৌষ 
পার্বণে যে একটা নুখ আছে-বুক্রনংহারে তাহ। নাই । পিঠা পুলিতে 

যে একটা সুখ আছে, শচীর বিশ্বাধর-প্রতিবিহ্থিত নুধায় তাহ! নাই। সে 

জিনিষট। একেবারে আমদের ছাড়িলে চলিবে নাঃ দেশশুদ্ধ জোন, 

. গমিসের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইলে চলিবে না। বাঙ্গালী নাম 

রাখিতে হইবে। জননী জন্মভূমিকে ভাল বাসিতে হইবে। যাহ! মার 

প্রসাদ, তাহা বন্ধু করিয়া তুলি রাখিতে হইবে। এই গ্রেশী জিনিষ গুলি 

মার প্রসাদ । এই খাঁটি ৰাঙ্গালাটি, এই খাটি দেশী কথাগুলি মার গ্রসাদ। 

মার প্রসাদে পেট ল! তঞ্রে, বিঙগাতী বাজান হইতে কিনিয়। খাইতে পারি-- 

কিন্ত মার প্রমাদ ছাড়ি না। এই কবিতাগুলি মার প্রসাদ। তাই 

সংগ্রহ করিলাম । 

ঈশ্বরচঙ্জের কবিতা, 'এ-বুগের বাঙালী পড়ুন এবং পড়িয়া সে-ুগের 

খালা দেশের ষখার্থ পরিচয় সংগ্রহ করুন, এই উদ্দেশ্য লষ্য়াই এই 

সংক্ষিপ্ত জলীবনীটি সম্বলিত হইল । 
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তারাশঙ্কর তর্করত্ব 
ভ্বারকানাথ বিদ্ভাভৃষণ 





্বারকানাথ ব্য 

শ্ীরজেন্্নাথ বন্বযোগাধ্ায় 

২৪৩১, আপার সায়কুলার রোড কারা .. 



প্র্াশক . 
জীয়ামকমল সিংহ 

বঙ্গীয়-সাহিত্যন্পন্বিহৎ 

! প্রথম সংস্করণ” চৈত্র ১৩৪৮ 

দ্বিতীয় সংস্করণ--অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ 

মূল্য চারি আন। 

মুরাকর-_জীসৌয়ীজনাথ ছাস 
শনি তে, ২৫1২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা 
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নবিংশ শতাবীর শেধার্ধে বাংলা দেশের ছাত্রমমাজ তারাশঙ্কর 

তর্করত্বের নামেব সহিত বিশেষ পরিচিত না হইলেও তাহার বচিত 

“কাদস্বরী'র সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বিংশ শতাবী 

আরভেন সজে সঙ্গে সে পরিচয়ের হুত্রটুকুও ছিন্ন জইয়া গিম্াছে। 
অথচ এই তাবাশঙ্কষের গ্রভাব এক দিন বঙ্িমচজ্জ্ও বিশেষ ভাবে খ্বীকার 

করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন বে, বাংল! ভাষার এক প্রান্চে 
তারাশক্করের “কাঁদস্বরী' এবং অন্য প্রান্তে প্যারীাদের "আলালের খবের 

ছুলাল'। স্থতরাং বাংলা গণ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তান্বাশক্কবের স্থান 

আমাদের স্বীকার করতেই হইবে । 

ছাত্র-জীবন 
উনবিংশ শতাবীর তৃতীয় দশকে নদীয়া জেলার কাচকুলি গ্রামে 

তারাশক্করের জন্ম হয়। তাঁছার পিতার নান মধুলুদন চট্টোপাধ্যায় । . 
তাক়্াশষর কলিকাতা গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া বিডি 

শ্রেখীতে ১৩ বৎসর ধ্যয়ন করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের কৃতী 
ছাজ।  ছাত্ারস্থায় “ভিসি, এক্সরার কতকগুলি সংস্কত প্লোক রচনা... 
কিয়া... কালী... সাহ্ব-প্রদ্ত ৫*২ টাকার পুরষ্কার লাক 
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ঢাক্ষবী-জীবন 
ংস্কত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ 
কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হইলে সংস্কৃত কলেজে পুস্তকাধ্যক্ষেন 

পদ শূন্য হয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিস্বাসাগর এই 
পদে তারাশক্করকে স্থপারিশ করিয়। ১০ নবেম্বর ১৮৫১ তানিখে শিক্ষা” 
পরিষদূকে ধে পঞ্জ বেখেন, তাহা! উদ্ধৃত করিতেছি £-- 
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৮ তানাশক্ষর, তর্করত্ব 

এলিট 6০ 58৩ 2410798291515 909৮ 2 510811 প5দ৩ 758 88518 
6820৩ হি 15120, 

তারাশঙ্কর ১২ নবেঙ্গর ১৮৫১ তারিখ হইতে মাসিক ৩০. বেতনে 

সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি 
১৪ মে ১৮৫৫ তারিখ পর্য্স্ত নিযুক্ত ছিলেন । 

নদীয়! সাব-ইন্স্পেক্টর 

১ মে ১৮৫৫ তাবিখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ- 

পদ ছাড়া, দাক্ষিণ-বঙ্গের আযাসিস্টাণ্ট ইন্স্পেক্টর-অব-স্কুল্সের পদ লাভ 
. ক্করেন। শহরে ও গ্রামে গ্রামে মডেল স্কুল স্থাপন ও পরিদর্শন জন্ত 

তাহাকে কয়েক জন সাব-ইন্স্পেক্টর নিযুক্ত করিতে হইয়ছিল। 

ভারাশক্করকে তিনি নদীয়ার সাব-ইন্স্পেক্টর নির্বাচিত করেন । 
সংস্কৃত কলেজের পুন্তকাধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিয়া, তারাশঙ্কর মাসিক 
১০৮৯ বেতনে এই পদে নিযুক্ত হন। তাহার স্থলে সংস্কৃত কলেজে 
পরবর্ভা ১৫ই জুন হইতে জগল্সোহন শর্মা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

প্রশ্থাবলা 
' তারাশঙ্কর যে কয়খানি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন, সংক্ষিপ্ত 

 আস্তব্য সহ নিয়ে তাহার তালিক! দিতেছি। প্র 

৯ তাঁরতবর্বীয় জ্রীগণের বিভ্ভা। শিক্ষা1। ইং ১৮৫০ । 

... এই পুস্তিকাখানি প্রথমে হেয়ার-পুরক্কারপ্রাপ্ত রচনা ছিসাবে ১৮৫৯ 

বে সৃজিত হয।'/হি নবেধর ১৮৫* তাবিখে 'নাবাদ পচ পজ 

৮5. ীশিক্ষাবিষরক পুতক'।--তীবুতত ভারাশগ্কর শর্দা পণ্ডিত মহাশয় 
5 

০. জেবিউ ডিডীর সাহেবের পগা্থ রাডার হত কষা বিষরক প্রন্তায ঘটনা. 



গ্রন্থাবলী * 

করিয়া গত বৎসর শত মুত্র পারিতোবিক পহিয়াছেন এবং উক্ত সভ!- 

হইতে ঙাহায় সেই রচনা পুত্তফাকারে সুত্রিত হইয়াছে উত্চ পুস্ক্ষের 

এক খণ্ড এপধ্যন্ত অপ্মদাদির হস্তগত না হওয়াতে আমরা তন্বিষয়ে 

আপনারদের অস্তিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারি নাই সংপ্রতি জনৈক বন্ধুর 

দ্বার! তাহা৭ এক খানি পাওয়াতে'পাঠ করিয়া দেখিলাম পণ্ডিত মহাশয় 

এহদ্দেশ্টী অবলার্দিগের সফল প্রকার ঘঅবস্থ! বর্ণন। করি! তাঁঙ্ারদের 

বিভা শিক্ষা! বিষষে শাস্ত্র ও প্রার্ঠীন ব্যবহার গরদাণ ০ শি দেওয়া 

অত্যাবশ্যক ইহ! সংস্থাপন করিয়াছেন ।"' 

১৮৫১ স্্ী্া্ে এই পুস্তিকার ব্িতীয় সংস্করণ ( পু. $৮) প্রকাশিত 

হয়। বনীয়-সাহিত্য-পরিষদে বিস্ঞাসাগব-গ্রন্থসংগ্রহে ইহান্ন এক খণ্ড 
আছে। | 

রচনার নিদশন-স্বরপ এই পুস্তিকা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত 

করিতেছি ₹₹- | 

পয়ংপান ছারা পিপাসা শাস্তি হইলে যে প্রকার আনন্দ হঞ্স চির 

বিযুক্ত মিত্র মিলন দ্বারা যে জপ হ্বদয়ে সু ধারা বধণ করে নিবিড় খন 

ঘটায় ঘোরতর অদ্ধকারাচ্ছ্ধ রজনীতে রাজমার্গে আলোক অবলোকন 

করিয়! যে কপ চিত্ত হর্ষে পুলকিত হয় তত্রুপ বিষ্ঞামৃত অজ্ঞান তৃষ্ণা নষ্ট 

করিয়া হাদয়কে হট ও প্রফুল্ল করে। সেই বিগ্তামৃত পান করিলে 

স্ত্রী লোকের! সুখী হইবে ইহাতে সন্দেহ কি? বরং আরও পুরুষদিগের 

অশেষ ক্লেশ নিবারপ হইবার সন্ভাবন]।  বিবেচন1 করিলে ভারতবর্ধীর 
পুরুষদিগের সংসারের অশেষ ছুঃখ সন্ভোগ কমিতে হয়? প্রথমতঃ 

ধনোপাঞ্জন হর্ন রক্ষণ ও ধন বর্ধনেয় চিন্তা ছিতীকতঃ তাহার কুনিহমে 

ব্যয় কাষৎ চিন্তাই পুরুধদিগঞ্চে করিতে হয়। কি কহিৰ কোন স্বানে, 
এক খানি প্র লিখতে ছইলে পুরুষের উপাগন! ব্যতিযেকে তাহা! সম্পন়্ 

হয়না । ফোন, গুছ হিমেংশ গমন করিতে বাৰিত হইলে কার নো. 



৩৯ তারাশকয় একর. 

এই ভাবনা উপস্থিত হয় বাটীতে ফে.খাকিবে ওকি রাপে, পৃ কর্ম নিপ্পরী 
হইবে। বিশেষতঃ ধাহাদিগের জমিদারি. অথবা! বাণিজ্য কিন্বা লাভ 

সংক্রান্ত ব্যাপার থাকে ত্াকাদিগের পুর্ব ব্যতিরেকে কেন প্রকারে চলে 
না। তন্বিষয়ক লেখা পড়া ও ছিসাব আমাধিগের অভাগা ভ্রী লোকের! 

কিছুই জানে ন! তাহারা প্রায় এক কুড়ি দশ টাক! বই ত্রিশ টাক! কহিতে 
জানে ন! পতরাং অনেক স্থানে শুনিয়াছি ও ছ্েখিতেছি যোব্দিগণের হস্তে 

তাবৎ বিধ্র কর্ধের ভার অর্পিত হইলে তাহ! শী বিনষ্ট হ্যু। হৃষ্ট 
লোকেরা প্রলোভ দেখাইয়া, বা অপর উপায় হবার! তাহার বিষয্য হস্তগত 

করে। ফলতঃ এতদ্দেনীয় ভ্্রী জনকে প্রতারণ। কর! অতি সহজ । কিন্ত 
তাহারা! লেখ! পড়া জানিলে বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সক্ষম হস ও 

তগ্গিবরক সকল লেখ! পড়া বুঝিতে এবং বুঝাইতে পারে । বাণী ভবানী 

যঙ্গি বাল্যাবস্থায় বিগ্ভাত্যাস না করিতেন তবে তাহার গ্থুমি মরণানভ্তক় 

কখন তাবৎ বিবয় রক্ষ! করিতে পারিতেন না ও সকলের নিকট প্রতিষ্ঠা 

এবং গুখ্যাতি প্রাপ্ত হইতেন না। রাণী ভবানীর এতারদশী কীর্তি থে 
বাঙ্গলায় অস্তাপি সকল লোকে তাহার নাম ম্মরণ করিতেছে কিন্ত কি 
আশ্চর্য্য তাহার পতির নাম অল্প লোকে অবগত আছে। শান্্রকারেরাও 

ধন রক্ষণ ও ধন বারের ভার ঘ্রী লোকের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন । 

স্বর মংক্করণ, পু ৩১৩৩ । 

২। পশ্বীবলী। ইং ১৮৫২ পৃ. ১৭২। 

৪ পুত্তকখানি প্রথমে ১৮২৮ খ্রীষ্টাঝে লসন্ কর্তৃক সঙ্গলিত ও পীর্স 

কর্তৃক অনূদিত হয প্রকাশিত হয়। তারাশঙ্কর কতৃক আমূল 
গুনলিখিত হইয়া // (এই পুন্তকের একটি সংস্বরণ .কনিকাতা-্ুলবুক- 
সোসাইটি বর্তৃক, ১৮৫২ খ্ীষ্টান্দের জুন মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল 
১-৮৮০০৭ ১শকাধ্যবিববণে (খু ৯) প্রকাশ ২ 

০০০ ত8283055£ 85505) ৪4123207788 350, পি ৃ 
টি টি সাত টি 856888847 ০০০০ টির ও 1৯-৮০ . . 

যর 



ভ্ান্বায়লী] ১ 

৩। কফাজন্ছরী।: ই ২৮৫৪। পৃ. ১৯২। 

5705 11852 9558515 285 22 91908 31192208 ৩510856 

7০71000 5% ৮৮৬ 3০০৮ 558 21854, 

কাদদ্বরী। বাঙ্গাল জদ্ুবাদ হ্রীতারাশকষয় পর্ঘ প্রণীত । কলিকাত। লংস্কৃত 

বন্্রালর়ে খুদ্রিত । সংবত ১৯১১ ' 

্রস্বকাবের বিজ্ঞাপনে" গ্রকাশ 2৮৮ 

স্কত ভাবায় কাদম্বপবীনামে যে মনোহর গন্ভগ্রস্থ প্রসিদ্ধ আছে 
ভাহা অবলদ্দন করিয। এই পুস্তক লিখিত হইল। ইভা এ গ্রন্থের 
অবিকল অন্থবাদ নহে। গল্পটা মাত অবিকল পবিগ্ুহীত হইয়াছে । 
বর্ণনার অনেক অংশ পরিত্যাগ করা গিয়াছে ।... কলিকাতা সংস্কত 
বিদ্ঞালষ ৩ 'আশ্বন মংবং ১৯১১ 

গঙ্গাচরণ মরকার 'বন্গসাহিভ্য ও বঙ্গতামা! বিষয়ে বক্তা" (ইং 

২৮৮০ ) পুন্তিকায় তাবাশঙ্কবের “কাদস্বরী'- প্রসঙ্গে লিখিাছেন ১২ 

বিদ্যাসাগর মহাশয়েন্ধ বেতাল পঞ্চবিংশতি ও জীবন-চরিতের পক 
পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাদস্বরী সাহিত্য 
সংসানে, দর্শন দিল। কাদথ্বী তে! কাদশ্বরী ! ভামাকে ষেন ক্ষণকালের 
অন্ক মাতাইয়া তূলিল। মন শবের ঘটা, তেমনি সমানের হুটা, তেমনি 
উপমা 'আড়ন্বর। বাঙ্গালার জন্সোনিয়ান্ ভাষ। বাঙ্গালার গঞছন্দে 
কাব্যের উচ্ছাস ।--পৃ. ৬৯। 

রচনান্ নিদর্শন £-- 

“. ভারতবর্ষের মধ্য্ছলে বিজ্ধ্যাচলের নিকটে এক অটবী আছে। 
উহাকে বিজ্ধ্যাটবী কছে। এ অটবীর মধ্যে গোদাবরী নদীর তীরে 
দ্ধগবান অগস্োের আজম ছিল। মেস্থানে ব্রেতাবতায ভগবান রাম 

পিক আজ! প্রেভিপাজনের নিমিত্ত সীতা ও লগ্মগের সহি্ধ পঞ্চঘটাতে 



১২ তাব্াশঙ্কর তকরত্ব 

পণশালা নিম্থাণ করিয়া কিঞিৎ কাল অবস্থতি করিয়াছিলেদ। যে 

স্থানে ছুর্ব,ত্ত দশাননপ্রেরিত নিশাচর মারীচ কনকমৃগরূপ ধারণ পূর্বক 

জানকীর নিকট হইতে রামচন্দ্রকে হরণ করিয়াছিল। যে স্থানে 

মেথলীবিয়েগবিধুর রাম ও লগ্্ণ সাশ্রনয়নে ও গদগদব্চনে নান' প্রকার 

বিলাপ ও অঙ্গুস্ভাপ করিয়া তত্রপ্ত পণ্ুপক্ষীদিগকেও ছুঃখিত এবং 

বৃক্ষদিগকেও পরিত।পিত কারয়াছিলেন। এ আশ্রমেব অনতিদূরে 

পম্পানামক সরোবর আছে । এ সরোবরেব পশ্চিম্তীরে ভগবান্ 

রামচন্দ্র শরদ্বার। £» অপ্ততাল বিদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার নিকটে এক 

প্রকাণ্ড শাল্সলী বক্ষ আছে । বুহৎ এক পন্জরগর জপ সব্বদ1! এ বুক্ষেব 

মুল্দেশ বেন করিয়া থাকাতে, বোধ হয় যেন, আলবাল রহিয়াছে । 

ডাব শাখা প্রশাখ। সকল এবপ উন্নত ও বিস্তুত, বোধ হয় যেন, হস্ত- 

প্রমারণ পূর্বক গগনমগ্ডলের দৈথ্য পবিমাণ করিতে উঠিতেছে। ক্ন্ধদেশ 

একপ উচ্চ, বোধ হয় যেন, একবাবে পৃথিবীর চতুর্দিক অবলোকন 

কারবার আশয়ে দুখ বাডাইঈতেছে। এ তুর কোটরে, শাখাগ্রে, ক্ষষ্ধাদেশে 

ও ধঞ্চলবিবরে কুগায় নিশ্মীণ করিয়া শুক শানিক! প্রস্ঠৃতি নানাবিধ 

পক্ষগণ আখে বাদ করে। তক অতিশয় প্রাচীন শভরাং বিবলপল্পব 

হইয়াও পক্ষিশাবকদিগের [দবানিশি অবস্থিতি প্রযুক্ত সর্বদা! নিবিড়- 

পল্পবাকীর্ণ বোধ হ্য়। কোন কোন পক্ষিশাবকের পক্ষোস্ছেদ হয় লাই 

তাহাদিগকে এ বুন্দের ফল বলিয়া ভ্রান্তি জম্মে। পক্ষীর। রাত্রিকালে 

বৃক্ষকোটরে আপন আপন নীড়ে নিত! যায়। প্রভাত হইলে আহারের 

অন্বেষণে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া! গগনমার্গে উভট্রীন হস্গ। তৎকালে বোধ হর 

যেন, হরিদর্ণদর্বলপরিপূর্ণ ক্ষেত্র আকাশমার্গ দিয় চলিয়া যাইতেছে । 

তাহারা দিগ দিগন্তে গমন কৰিয়। আহারগ্রব্য অন্বেষণপূর্বক আপনাগ! 

তোজন করে এবং শাৰকদিগের নিমিত্ত চঞ্চুপুটে করিয়া খা সামশ্ত্রী আনে 

ও অতপর আত্ার করাইয়। দের ।---৪র্থ সংস্করণ, পূ. €-৭ | 



গ্রস্থাবলী ও 

জদ্ধংশে জঙগ্মিলেই যে, সৎ ও" বিনীত হয় এ কথ। অগ্রাহ্য । 

উর্ধরাভূমিতে কি কণ্টর্কী বৃক্ষ জন্মে না? চন্দনকাষ্ঠের তধণে যে অগ্নি 

নির্গত হয় উহার কি দাহশক্তি থাকে না? তবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাই 

উপদেশের যথার্থ পাত্র। মূর্খকে উপদেশ দিলে কোন ফল হয় না। 

দবাকবের কিরণ ক্ি শ্ষটিকমণির স্তায় মুৎপিণ্ডে গ্রতিকলিত হইতে 

পারে? সছুপদেশ অমূল্য ও অসমুস্রসন্ভৃত রত । উহা শরীরের বৈর্প্য 

প্রভাতি 'জরাপ কাধ্য প্রকাশ না কবিয়াও বৃদ্ধ সম্পাদন করে। 

এরশ্বধ্যশালীকে উপদেশ দের এমন লোব, অতি বিরল । যেমন গিরিগুহার 
শিকটে শব্দ করিলে গরাতিশবদ হয়) সেইরপ পার্বববর্ভী লোকের মুখে 
প্রভুণাকে'র প্রতিধ্বনি হইতে থাকে ; অর্থাৎ প্রভূ যাহা কহেন পারিষদেরা 

তাহাই যুক্তিযুত্ত বলিয়া অঙ্গীকার করে। প্রভুর নিতাস্ত অসঙ্গত ও 
অস্তায় কথাও পারিষদ দিগের নিকট স্ুসঙ্গত ও ক্ষায়ান্থগত ভয়, এবং 
সেই কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ কগিষ। তাহার! প্রভৃর কতই প্রশংস। 
কবিতৈ থাকে। তাহার কথার বিপরীত কথ! বলিতে কাহারও সাহস 
হয় না। যদি কোন সাহসিক পুরুষ ভয় পরিত্যাগ করিয়া সাহার কখ। 
অন্যায় ও অযুক্ত বলিয়। বুষাইয়! দেন তথাপি তাহা গ্রাহা হয় না। 
প্রভু সে সময় লাধর হন অব! ক্রোথান্ধ হইয়া আত্মমতের [বপরীতবাদীর 
অপমান করেন। অর্থ অনর্থেনর স্বল। মিথ্যা অভিমান, অকিঞিৎকর 
অহস্কার ও বৃথ। ওষ্ধত্য প্রা অর্থ হইতে উৎপন্ন হয় 1-- ৪র্থ সংস্করণ, 
পৃ ৪৫-8৬ | 

চে 
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১৪ তারাশঙ্কর তকবতু 

পুত্তকে গ্রস্থকারেষ “বিজাপন*এনর তারিখ-কলিকাতা । সংস্কৃত- 

কালেজ। ২৫ ঞভাদ্র। সংবৎ্ ১৯১৪ 1৮ 

“ইন্বেজী ভাষায় জনসন প্রণীত স্প্রসিদ্ধ রাসেলাস গ্রন্থ অবলম্বন 
করিয়া এই পুস্তক লিখিত -.ইহ1! এ গ্রস্থেধ অবিকল অন্থবাদ নহে।” 
রচনার নিদর্শন হিসাবে এই পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল £-_ 

ভাহারা প্রভাতে উঠিতেন, আমোদ প্রমোদ কাবতেন, রাজ্রিকালে 

সথে নিদ্রা যাইতেন 1 ন্বাসেলাস ব্যতিরিক্ত আর সকলেই এই অবস্থায় 

সুখী ও সন্তষ্টচিত্ত ছিলেন। এবং আধোদ আহ্পাদে কাল ক্ষেপ 

করিতেন । ছাবিবিশ বসব বসুঃক্রম কালে রাসেলাসেব মনে অসন্তোষের 

উদয় হইল । যেখানে আমোদ প্রমোদ হইত, যেখানে পাচভন আসিয়া 

একব্র বসত, তিনি আব তথায় মাইতে ভাল বামিতেন না। তিনি 

নিজ্জনে বসিতেনঃ 1নজ্জনে বেড়াইতেন, মনে মনে সর্বদাই নানাপ্রকার 

চিন্তা কবিতেন। চিন্তা একপ মনোনিবেশ করিতেন যে, ভোজনের 

সময নানাবিধ ল্থাছ্য সাম্গী। সম্মুখে খাঁকিত ভিনি খাইতে বিদ্দুত 

হইতেন। কথন কখন তংখলবাবশুদ্ধ আুস্থক সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে 

অমান উঠিতেন ও নিজ্জন প্রদেশে চলিম্া যাইতেন । কাহার ভারের 

পরিবর্ত দেখিয়। সঙ্গিগণ তাহাকে নানাপ্রক।র বুঝাইত এবং পুনর্ববার 

আমোদ প্রমোদে তাহার শ্রীতি জন্মাইবার বথে্ চে্। পাইত ; কিছ 

তিনি তাহাদিগের প্রবোধবাক্য ও সাদর সম্ভাষণ অগ্রাহা করিয়। প্রতিদিন 

নর্দীতীরে উপহ্থিত হইতেন, তরুতলের ছায়ায় বসিয়া, কখন বৃক্ষশাখার 

উপবিষ্ট পক্ষিগণেয় /দধুর কলরব শুনিতেন, কখন বা জলে মত সকল 

সাতার দ্দি্া ত্রীর্ডী কৌতুক কৰিত দেখিতেন, কখন বা হঠাৎ মাঠের দিকে 

দৃষ্টপাত করিয়া, চতুর্দিকে পণ্ড সকল চরিতেছে, কোন কোন পণ্ড শয়ন 
করিরা বিশ্রাম করিতেছে, কেহ বা.যাস খাইতেছে, কেহ ব1 দৌড়িতেছে, 

নিমেবশুত্ত লোচনে অবলোকন করিতেন ।-_-৪র্থ সংস্করণ, পৃ, ১৮-১৯। 



মৃত্যু ১৫ 

কবি হইবাক্জ মানসে নূতন প্রণালীক্রমে সকল বন্য দেখিতে 
লাগিলাম। অর্থাৎ সকল বিষয়েই ক্রমশঃ মনঃসংযোগ হইতে আরম 

হইল । তদবা্খ কোন বিষয়েই অনাদর করিতাম না। পর্বতে পর্বতে 

আরোহণ কবিতাম, বনে বনে ভ্রমণ করিতাম। মলোযোগ পূর্বক সকল 

বন্ত দেখিতাম । বনের সমূদায় বৃক্ষ, উদ্তানের সমুগায় লতা, গিগিশর্ভজাত 

সমুদয় কুলুষ, আমার চিন্ুপটে সর্ধবদ। চিত্রিত খাকিত। পর্বতের ভগ 
প্রস্তর ও প্রাসাদের উন্নত [ডা সমান মনোযোগ পূর্ধ্ধক অবলোকন 

করিতাম। কখন বক্রগামী গিরিনদীর তীরে তীরে ভ্রমণ করিতাম, 
কখন বা নিবাঘকার্সান মেঘমগুল নানা প্রকারে পনীবর্ত দেখিতাম। 

কবিদিগের কিছুই অনাবশ্াক হয় না। তাহার! দেখিয়! শুনিয়। মনে যাহা 

সর্ধত কারয়। রাখেন, সমুদায়হ কাজে পাগে।' কিন্নগর, কি ভয়ঙ্কর 

বন্ত মমুদায়ই ভাহাদিগের মলোমধ্যে জাগনিত থাক আবশ্যক । সা! 

দেখিলে ভয় ও বিশ্ময় জন্মে এগ্প থুইৎ বস এবং যাহ দেখিলে গীতি জন্মে 

এমন ক্ষুদ্র বস্ত, সকলই তাহাদিগকে শ্মৃতিপথে উপস্থাপিত করিয়া গাখিভে 
হত্ধ। উদ্যালেব তক, জতা, অবুণ্যণ পশু, ভূগর্তস্থিত ধাতু, আক শের 

উদ্ধা। সমু ষ 5 দিগেন। মনে নিবস্তর সঞ্চিত ধাক। আবশ্যক । কারণ, 

নীতি ও ধন্॥ বিদষক প্রস্তাব সকল উজ্জ্বল বেশ ভূষায় ভুবিত ও লন! 

দৃ্ঠান্ত দ্বার! দৃঢ কৰিবাগ নিমিত, সমুদধা জ্ঞানেরই প্রয়োজন হয়। 

থিনি অধিক জানিতে পারিযাছেন তিনি অসামান্ত দুষ্টাস্ত প্রদর্শন কহিয। 

ও নানা।বধ সছুপদেশ দিয়া কাপন বর্ণনাকে অঙঙ্কাত এবং পাঠকবর্গকে 

সংপ্থে আনীত ও সন্ধঃ কখিতে পারেন ।---৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৫৭-৫৮। 

মৃত্য 
তারাশঙ্করের সঠিক মৃত্যুকাল জানা যায় নাই । তবে ১৮৫৮ খ্রীষ্টা্ে 

বখন 'কাদদ্বরী'র ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখনও তিনি জীবিত | ইছার 



১৬ তারাশঙ্কর তকরতু 

অল্পদিন পরেই তাহার মৃত্যু হয। ১৮৬০-৬১ খ্রীষ্টাবের শিক্ষা-রিপোর্টের 

শেষে, ৩১ ডিসেম্বর ১৮৬০ তারিখে বিদ্যমান শিক্ষা-বিভাগীয় 

কর্মচারীদের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা আছে। এই আিকায় 

তারাশঙ্করের নাম পাওয়া যাইতেছে না সম্ভবত; তিনি ইহার পূর্বেই 

মারা গিয়াছিলেন। তাবাশঙ্কর অল্লাধু ছিলেন । কিন্তু এই স্বল্লকালের 

জীবনেই বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে অক্ষয় কী রাখিয়া গিয়াছেন। 

হারা পারার 



্বারকানাথ বিদ্যাভুষণ 
ট"" শজাবীর পঞ্চম দশকে বাংলা দেশের শংবাদপক্র-জগতে এক 

অভাবী পৰিবর্তন সাপি নহয়। তত রন পথ্যন্ত বাংলা সংবাদ- 
পরে নিঈ্ী, শুচিতা ৭ প্রাঞ্চলতার অভাব চিল। পণ্ডিত দ্বারকানাঁথ 
বগ্যাডসণের এঁকান্তিক ফন, চেষ্টা এ 5 [পলা মল ৩: এই সংস্কার সাধিত 
শইরাছিল । বাংলা লংলাদপরূকে নির্তর্যাগা রাজনীতির ও সমাজ- 

নংস্কারনীতিপণ বাহন কবি তিনি বালা দেশের জনসাধারণের চেতনা 
এ সকল বিষে উদ্বদ্ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, অসাধারণ পাত্ডিত্য 
লন্বেত তাহার ভাষার প্রাঞ্চলঙা ও গজন্দিতার আগ্ঠই ইহা সম্ভব 
হইয়াছিল । [নি তৎকালীন বাংলা সংবাদপত্রের অন্য হম প্রপান ধশ্ম, 
ঢ২শিত দলাদলি ও পরস্পর কর্ছম নিক্ষেপকে বিষধহ বিন করিয়া 
ছিলেন! শুশ্রশ্চচিভামিড় হইয়া তীহার “সোসপ্রকাশ পাত্রকা 
অচিরাৎ বাংলা দেশে আদশ স'বাদপত্ররূপে পরিগণিত হইয়াচিল। 
এ পরে সাহিত্য-সমালোচনাগুদিরৰ ইধশিক্্য ভিল। “পাম প্রকাশের 
শাুখর সহিত ক্ডিত হইয়া পণ্ডিত দ্বারকনাথ বিগ্যা়ষণের নাম বাংলা- 
সাহিত্যে চিরস্থায়ী হইয়া আছে । 



বাল্যজীবন 

পর্ডিত শিবনাথ খাসী 'রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ” 

পুস্তকে মাতুল দ্বারকানাথ বিলাভূষণের বাল্যজীবন সম্বন্ধে এইরূপ 
লিখিরীছেন,- 

কলিকাতার দ1ক্ষণ পূর্ব পাচ ক্রোশ ব্যবধানে, চাঙঈডপোতা গ্রামে, 

দাঞ্িণাত্য বৈদিক ব্রংম্বণ কলে দ্বারকানাথের জন্ম হয়। ঠাতাপ জন্মকাল 

বৈশাখ মাস, ১৮২৭ সাল। তার পিভার নাম হবচন্ত্র গ্যায়বত্ধ। 

স্বায়রত মহাশয় কলিকাতা াতবাগানেব জুপ্রপিদ্ধ কাশীনাথ র্কালঙ্কাবের 

ছাত্র । তিন সংস্কৃত বিগ্ঞাতে পারদশশ ভইয়। কলিক।তাতেই টোল 

চতৃষ্পাঠী কবিয়া অধ্যাপনা কাধ্যে নিযুক্ত হন। এতদিন তাঙ্কার 

অভ্িবিন্ত' ছাত্রও থকিত। অতিরিক্ত ছাত্রের মধ্যে ঈশ্বরচত্্র গুপ্ত ও 

রামতন্থ লাহিড়ী নহাশযের নাম উল্লেখখেোগ্য। ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের 

অহ্নরোধেই স্ায়বডু মহাশয় প্রভাকর পঞ্জিকার সম্পাদন (বিষয়ে তাহার 

সহায়ত। করিতেন। 

দ্বারকানাথ তধানীন্তন প্রথানুনারে গুরুমতাশয়েব পাঠশালে কিছুদিন 

পাঠ কবিয়াহ ্বগ্নামস্থ একজন আত্মীয়ের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত পড়িতে আ। 

করেন। ১৮৩২ সালের প্রাবন্তে ঠাহার পিত। ষ্ঠাহাকে গোল চংুষ্পাঠী 

হইতে লইয়। কলিকাতা সংদ্কৃত কালেজ্ে ভন্তি কবিয়া! দেন।-_পৃ' ২৮৫-৮৩। 

স্বারকানাথ সংস্কৃত কলেজের একছন কৃতী ছান। ১২ বত্মর ৭ মাস 

সংস্কৃত কলেজে অধায়ন করিয়া, ১৮৪৪ খ্রীগাবের জানুয়ারি মাসে কলেজ 

ত্যাগ করেন। পর-বৎসব সংস্কৃত কলেজ হুইতে তাহাকে যে প্রশংসাপত্র 
দেওয়। হয়, তাহাতে শ্রকাশ ৮ 
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কশ্মজীবন ১৯ 
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দ্বারকনাথ হিনুল কষিটির প্রশংসাপত্র ল'ভ করিয়াছিলেন। 
১৮৪১-৪৩ খ্রা়ান্দেল শিক্ষা-বিভাগীন রিপোর্ট (পৃ. ৫৩) পাঠে জানা যায়, 
ছয় জন ছাত্বের নথো একমাত্র দ্বারকানাথই হিন্ু-ল কমিটির পরীক্ষায় 
উদ্বীর্ণ হউযাছিত-ন | পরীক্ষক সাদার্পা সাহেব এইরূপ মন্তব্য 
কগিযাছিলেন 21107850001 299020007970090 1) 8,781) 
101 % 011)101708)---7? 

_ কর্মজীবন 

সংক্ষত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ 

১৮৪৪ শ্রীষ্টাবেএ ৯ নবেঙ্বর তারিখে নীলমাধব শশ্মার মুত্যু হইলে 
সংস্কৃত কলেজে পুশুকাধাক্ষের পদ শুন্য হয়। এই শন্য পদে পরবর্তী ১৬ই 
শবেশ্ধর হইতে হ্বারকানাথ বিদ্যাভুষণ মাপিক ৩০২ বেঙনে নিযুক্ত হন । 

২য় ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক 

১৮৪৪ শ্বীষ্ঠাবের মাঝামাঝি গঙ্জাধর তর্কবাীশের মৃত হইলে, তাহার 
স্থলে ১১ জাঙ্য়ারি ১৮৪৫ তা্িখে ৫০২ বেতনে ছারকান।ণ বিদ্যা ভূষণ 
স্থায়ী ভাবে ব্যাকরণের ২য শ্রেণীর অধাপক নিখুক্ত হন। তাহাকে একই 
পদে নির্বাচিত করিম্মাছিলেন ফোট উইলিয়ম কলেঙ্গের সেক্কেটরী 



২ দ্বারুকানাথ বিছ্যাড়ষণ 

জি. টি. মার্শাল; শিক্ষা-পরিষদ্ তাহারঈ উপর নির্বাচনের ঘ্রান 

দিয়াছিলেন | মার্শাল সাহেব লেখেন ৮ 
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দ্বারকানাথ এই পদে ১৪ মে ১৮15 পর্বান্ত কার্ধা করিয়াছিলেন । 

প্রিন্িপ্যালের সহকারী 

১৮৫৫ খ্রীষ্টান্দের ১৫ই মে হইতে ৩০এ নবেম্বর পথ্যন্ত দ্বারকানাথ 

প্রিম্দিপালের সহকারি-কূপে মানিক ১০০২ বেতনে কাধ করিয়াছিলেন | 

সংগ্কত কলেজের অধাক্ষতা ছাড়া, বিগ্ভাপাগর মহাশয়ের উপর 



কশ্দজীবন ২১ 

নবপ্রতিষ্ঠিত আদর্শ ( মডেল) বঙ্গবিদ্যালয়গুলিব তত্বাবধানের ভাগ 

পড়িয়াছিল । তিনি এই সকল বিগ্ঠাপয় পরিদশনে বাহির হইলে, 

প্রধানতঃ তাহার স্থলে সংস্কত কলেজে অস্থায়ী ভাবে কাজ চালাইবার 

বন্য দ্বারকানাথ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। : 

সাহিভ্যশাস্তজ্রাধ্যাপক 

ঞশচন্দ্ বিগ্াবত্ব পদত্যাগ করিপে, তীহাগ্ন স্থলে ১৯ ডিসেম্বর ১৮৫৫ 
ঠারিথ হইতে দ্বাবকানাথ মাপিক ৯০৯ টাক] বেতনে সংস্কৃত কলেজের 

সাহতাশাঙ্রাদাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে তাহাকে সুপারিশ 

করিণা অধধাক্ষ বিগ্কাসাগর মহাশয় ৭ ডিসেম্বর তারিখে ডিরেরীর অব 

শালিক হন্স্টাকশনকে লিখিরাভিলেল ৫ 

৮01101 526991)015817015 1710 58180182 1015৪889891 75165501 
1য় 1170 ১৮0 ৭তা 0০015551025 1171 706৮1 80121110066 1 টে ভিত 0£ 
017৮ 10০91714080. 02161510778 1110 10014 10 260০121050৫ 
(81100 1১559410161 5005710180917012 ঠিলভান 0176 09 015 ৮721203051 
০4 00৬, ০2011685161 (174 1১1010685281520, 205 15৮2 00082 2৪ 5 
5 00 5১5001051৮৮ 8০৭70510200 65 8710. 18 হাঃ চট 1)02001৩ ০90551920, 
101)% ০০771155861 ০ 09 05010001110 298৮, 176 :£৮6৫ ৪9 15£907 
915, 0199£ 08 1715 8101110৭ গস ও 20165501052 20215 ৪6251068520 
&+:91০9)1:.০£ (৯1911710121 005 5তচ ৮০ 055 01681006500 01571036101, 

মবমর গ্রহণের পূর্ব পথান্ত ত্বারকানাথ এই পদে অপিষ্টিত ছিলেন। 

স্কত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ 
কিছু দ্রিন হইতে দারকানাথের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছিল। তিনি 

যথারীতি পেনশনের জন্য আবেদন করেন। ১৮৭৩ গ্রীষ্টার্দের ১লা জুলাই 

হইতে দ্বারকাঁনাখের পেনশন মঞ্জুর হয়? তাহার পেনশনের পরিমাণ ছিল 
যাসিক ৬৯১০ সংস্কত কলেজে তাহার চাকরি হইয়াছিল--“২৮ 

বসব ৭ মাস ১৮ দিন”; পেনশন-গ্রহণকালে তাহার বয়দ--”৫৩ বৎসুক 



ই দ্বারকানাথ বিগ্যাভূষণ 

৬ যাস” ছিল । এই পেনশন-সংক্কানস্ত কাগজপত্রে সংস্কৃত কলেজে তাহাপ্স 

চাকুরির ষে সংক্ষিপ্ত ইতিহাল আছে, শিশ্বে তাহা উদ্ধৃত করিতোছি -- 

সংস্কৃত কলেজ খরগকাল সমাপ্তিকাল 

পুস্তকা ধাক্ষ ৩৯২. ১৬ নবেম্বর ১৮৪৪ ১৩ জানুবারি ১৮৪৪ 

হয় ধাকরণ-অধাপক ৫৭ ১৪ জাগুর[।র ১৮৪৫ ১৪ মে ১৮% € 

প্রিসপ্যালের সহকারী ১০০২ ১৭৫» ১৮৪৫ ৩» নবেম্বর ১৮৫৪ 

স[ঠিতাশান্ত্রাধ্যাপক ন৮২ ১ ডভিনেম্বর ১৮৫৫ ১১ জুন ১৮৬৩ 

১০০২ ১২ জুন ১৮৬১ ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬ 

১১০৯ ১ মাচ ১৮৬৬ ২৭ মে ১৮৭০ 

১৫০২ ২৮ মে ১৮৭০ » আগ ১৪৭২ 

অচন্থঙ্তাশিবঙ্খন ছুটি ০ ১, আগন্ু ১৮৭২ ৬১ আগ ১৮৭২ 

সারহতাশান্কাধাপক ১৪৭৭ ১ সেপ্টেম্বর ১৮৭২ ২ সপ্টেম্বর ১৮৭২ 

আনহু তালবন্খন ছুটি *** ৩ পেন্টের ১৮৭২ ১৭ দেপ্টেম্বব ১৮৭ 

সাহিত্যশাস্থ।খ্াাপক ২ সেপ্টেম্বর ১৬৭২ ৩* জুন ১৮৭৩ 

লঢচিত ও সপ্রাদিত গ্রন্থ 

 থারকানাণ গ্রাগুল, ভাষা অনেকগুলি পুস্তক রচন1 করিয়াছিলেন; 

ইহার্ধ অধিকাংশই স্কুলপাঠা | তাহার সময়ে স্থলিখিত পাঠ্য পুম্থকের 

অভাব ছিল। প্রকাশকণন-স্মেত এই সকল পুস্তকের একটি তালিকা! 

নিম্নে দেওয়া হইল ।-.- / 

১। নীতিসার। 

“নীতিসার' তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ | ইহার প্রথম ভাগ ( সংব্ধ ১৯১২, 

«ই চৈ) ও দ্বিতীয় ভাগ (পৃ. ১১৪; সংবহ্ ১৯১৩, ১*ই টবশাখ ) 



রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ ২৩ 

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে টাঁপাতলা বাঙ্গল! যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় । তৃতী্ 
ভাগ প্রকাশিন হ্য় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে (1.0. 15. 0০4১ 0,191) । 

'নীতিসার' বাপকদিগেব নীতিশিক্ষার্থ” রচিত হয়। রচনার 

নিদর্শনন্বূপ প্রথম ভাগ হুঈতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল £-- 

পাপ কম্ম করলে আক্ত 5৬ ৮, কাল হউক, দশ দিন পরে হউক, . 
অবলা ভার ফল ভোগ করিতে হঙ্গ । পাপেন কল ছুঃখ। 

কালীর মত ঢষ্ট ঝলক গায় কেহ কখন দেখে নাই । কালী লেখা 

পড়ার তাজ অনানিষ্ট ছিল। পাঠশালায় গিয়া অনু অঙ্গ বালকের সহিত 

গল্প ও কলহ ধগিঠ। নিজে কিছু করিগ না. অন্কেও ।কছু কন্িতে 

পদিহ এ:। 'অলতেব সংসর্গ অতিশয় কদধ্য । যে অপতের সংসর্গে থাকে, 

হাতার মঙ্গল হর না| অসতেন সংসর্গে থাকিলে সতেরও স্বভাব দূষিত 
হহয়া যা । 

২। রোমরাজ্যের ইতিহাস । ইং ১৮৫৭। পু, ২৫০ । 

রে।নরাজোর উতিচান লিয়োনাও ন্মিট্দ ও আন ল্ড কৃত রোমীর ইতিহাস- 
হইতে সংগৃহীত কলিকাতাস্থ গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কালেছের সাহিত্য শাস্রাধ্যাপক 
জীঙ্ারকানাথ বিগযাহৃধণ কর্ঠৃক হাঙ্গন; ভাষায় প্রণীত প্রথম ভাগ কলিকাতা। 
টাপাতল1--বাঙ্ষল! যন্ত্রে মুত সন ১২৬৪ শাল মুগ ছুই ট(ক। 

রচনার পিদশন £-- 

গ্রন্থকারদিগের অনেকের এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, ভাহাহা 

গ্রঙ্থেদ আপনে গ্রন্থের প্রয়োজন এবং প্রতিপাণ্চ বলিয়া থাকেন। এই 
রীতি কোনরূপে নিশনীয় নহে । গ্রঙ্থের বর্ণনীর বিষয় কি, গ্রপ্তপাঠে কি 
উপকার লাভ ভইবে, এ কথা অগ্নে বলিয়। দিলে পাঠক গণের সমধিক 
উন্থুখত। এবং সাভিনিবেশ প্রবৃত্তি হইতে প:রে। আমি প্রস্বকারদিগের 
এই চিরাবলম্বিত প্রথার অঙ্গগামী হইর। প্রথমে গ্রস্থের সপ্রকোজন অভিধেন 



দ্বারকানাথ বিশ্যাভূষণ 

নির্দেশ করিতেছি । এই গ্রশ্থে রোম নগরেব পুনাধৃত্ত বণিত হইবে । 

ইতিহাস পাঠ করিলে যে উপকার লাভ হয়, এই গ্রন্থ পাঠে সেহ ফল 

অথগ্ডিতরূপে লব্ধ হইবে সন্দেহ নাই! 

কত প্রকারে মাম্নষেব অবস্তাব পারবর্ত ইয়া থাকে ১ মান্ষের বত 

গ বুদ্ধিবলে কঙদৃব পর্যন্ত হহতত পারে? মান্রষেব সদ্গ্ণ ও সৎকণ্ম খার। 

কত ঠঠছুফল এবং পাপ ও অসতক্ণ্য ঘ্বাবা কত অনিষ্ট ফ্গ উৎপাদিত হয়? 

রোমরাজ্যেব ইতিহাম পাঠ করিলে এই সকল বিষয় লবিস্তব এবগত হও 

যায়। 

৩। গ্রীসদেশের ইতিহাস । ইং ১৮৫৭। পৃ ৩৫৭ । 

গ্রাসদেশের ইতিহাস। প্রথমা বধি রেংঘকদিখের অধিকার পর্যাস্থ লিয়োনার্ড 

শ্থিক্জ মহোদয়ের কৃত গ্রাসদেশী ইতিহান হইতে সংগগী্চ । গাবর্ণসেপ্ট সংস্কৃত 

পাঠশালা সাহিত্াশস্!ধাংপক গ্রছারকানাথ বিগ্যভূষণ কর্তৃক প্রণীত কলিকাত? 

চপাডলা---বাঙ্গল। বন্ধে প্ীগোবিন্দচন্্র ভষ্টাচাব্য কর্তৃক মুদ্রিত ১২৬৪ পাল খুল 

এক টাক। চারি আশা 

এই পুস্তকের “বিজ্ঞাপন” অংএটি ।নয়ে উদ্ধৃত করিতেছি ৮ 

অতি পর্মকালে প্রীসাদেতীয়েরা সভ্য পদবীতে আধব্ধট হইয়াছিল । 

কি প্রাচীন, কি নব্য, কোন কালের কোন জাতিই বিষ্য়বশেষে 

তাহ।দিগেব তুঙা উতকর্ষ পাভ করিতে সমর্থ হয় নাই । একদা! 

ভাহাদিগের সভাত। খাবা জগতের যথেইউ উপকার সাধিত হন্ু। 

তাহাদিগের বৃত্তান্ত পাঠ কারলে বছুজ্ঞতা ও [বঞ্তত। জন্মে সন্দেহ নাই । 

অতএব তাঠাদিগের ইতিহান পাঠ কর আতশয় আবশ্যক । 

জীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমকে এই গ্রন্থ লিখিতে 

কহেম এবং একখানি ইংরাজী গ্রীসদেশীয় ইতিহাস আনায়! দেন। এ 

মহাশয় বখাচিত হত ও উৎসাহ. প্রদান না কবিলে এই গ্রন্থের প্রণয়ন ও 

গ্রচানণ একশ সম্পন্ন হওয়া ভাব হইভ। 
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লিয়োনার্ড শ্মিড মঙ্তোদয় ইংকাজী ভাষার প্রীলদেশের যে ইতিহাস 

লিখিয়ানছেন, তাহা অবলম্বন করিয়। এই গ্রশ্থ লিখিত হইফাছে। ইংরাজী 

ভ্রাস্াায় কতগুলি শব্দ আছে, খাঙ্গাল! তাকায় তদর্থ বোধক শক নাই। 

সেই শব্দ গু ল নতন সঙক্গলন করিতে হইয়াছে ' সেই সকল শব্দ ও তাহার 

"শখ গ্রশ্থেব শেষ ভাগে লিশিত ভইল । শ্রীঙ্ারকানাথ শস্মা 

ললিকাত। সস্কত কালেজ। 

১২৬৪ সাঙ্গ! ২৫শে অগ্রহায়ণ । 

এ; স্তুবুদ্ধি ব্যবহার । ইং ১০৬০) পৃ ৫৭ | 

শবব্দ্ধি বাবহার । শদ্বাবকানাথ বিবাতুবণ কর্তৃক অনুব।দিত। কাঁলকাত1। 
2।পাতল। বাসলা-ধন্ধে মু্িত ॥ ১২৬৭ সাল ১২ জো মুপ্য ॥* আন মাত । 

পু্থকের িহখাপলণ অহশা এইজপ লা 

লা 'বকনেন্ প্রণীত আডবান্পমেন্ট অব লানং শামে যে গ্রস্থ আছে 

বেকন 'তাগাতে সঙ্জোমণ শুভতিগ কয়েকটি উপদেশ বাকের ব্যাখ্যা 

করিয়াছেন । আমি সই গুলি অন্থবাদ কারয়! বুদ্ধি ব্যঝভার নাম দিয়া 

মুভি 5 ও প্রচারিত কবিল।ম । এতৎ পাঠে বালক দিগেব ধন্মলটাতি, নীতি 

ও পাক্তনাজি ্লানের সঞ্জাবনা আছে । 

বচনাপ নিদর্শন 2 
“মুছ উত্তরে ক্রোধ শাস্তি ভয় | 

বদি কোন বাজ এথব। প্রান ব্যক্তি পোমাব উপরে কোধ করেন, 

ধরখর, জোমার কথা কতিবাব সময উপস্থিত তয়, এরপ স্থলে সঙগোমন 

দুটি উপদেশ দিয়াছেন । প্রথম, উত্তব দান করিতে ভইবে। দিভীয়, 

সেই উত্তর লয় *ও বিল্বাত হইবে । প্রথম উপদেশের তিনটি তাপ 

আছে। ১, যদি তৃমি চুপ করিগা থাক, তাহা হুঈ্টলে এই বোধ তইতে 

পারে, হয়। ভোমাপ দোব আছে বলির। তুমি উত্তর দিন্ডে পারিতেছছ না, 

অথব৷ তুমি আত্মদে।ব ক্ষালন করিবার পিশিত্ যে স্ায়াম্গত বাক্য 

কহিবে, কোপপরারণ প্রধান ব্যক্তি তদ্বিষয়ে কর্ণপাত করিবেন শ1। 



২৬. দ্বারকানাথ বিস্যাভৃষণ 

প্রম কল্পে সমুদায় দোষ তোমাধ স্বন্ধেই পতিত হউবে | ভ্বিতীযু কল্পে 

প্রকাবাস্তবে প্রান বাক্তিত্ব চরিজেব প্রতি, দেযধারোপ করা হইবে । 

২. তুমি উতর দান ও আত্মদোব ক্ষালন চেঞ্। বিষয়ে ধিক বিলম্ব করিও 

না; পেস্ধপু বিলে লোকে বোধ করিবে, হু, সেই প্রদান বৃত্তির ক্রোধ 

'খাধক, তুমি ভধ প্রযুক্ত এর দানে সমথ উঠত না, অথবা মি কোন 

চাতখীগ কুছিম উঞ্উবের কটি করিতিছ । প্রথম কলে বাস্তবিক ষদি 

প্রধান )ক্রব জোধ অধিক না হয়, তাহার প্রত এন্যায অদিক ক্রোপের 

গারোপ কনা হঈংল ও পিতীয় কলে তোমার স্বশবের পোষ আছ্ছে, ইহ! 

স্পট প্রতীয়মান ভইনে 1 অতএব তোমার আম্মুদাষ ম্বাঁলনের নিত 

অবিলম্বে ভংপালোচিতভ সবল উত্তর দান কর্তব্য! ৩, যখখর্ব উত্তর 

করিতে হইবে । কিন্তু সেই উত্তবে কেবল তোমার অপরাধের স্বীকান্ 

কণামাত্র না ভসু, সেই দঙ্গে ক্ষমা পার্থনাও যেন থাকে! কাৰণ অপবাধ 

ধীকার কিলে্ট নকলে গন। করেন মা, তাদুশ লহ উদাবাশস লোক 

জগতে অতি বিবল। দ্বিভীফ উপদেশের তাৎপধ্য এই, উত্তর মু ও মধুর 

হইলে কোপোদ্দণপন হু না। 

€। ভষণসার ব্যাকরণ | ই ১৮৬৫ পুত ৫৮1 

ইহা “নৃতন প্রশাপী অনুসারে বার্গলা ব্যাকবণ” । ১ মে ১৮৬৫ 

ভাঁবখের 'সোমপ্রকাশে? ইহা বিজ্ঞাপন প্রণমে প্রকাশিত হয়। আমি 

এখনও এই পুস্তকখানি কোগাও দেখি নাই । 
বাজেগ্দ্রলাল মিদ্ব “বহৃল্ত-সন্দ., (৩ পর্ব, ৩২ খণ্ড, পু. ১২২-২৮ ) 

ইহার যে স্পীর্ঘ সমালোচনা লিখিয়্াছিলেন, তাহ] হইতে কয়েক পহক্ঞি 

উদ্ধত করিতেছি £-- 

ইহার প্রণেতা সংস্কতশান্ত্রে স্পপণ্ডিত, এবং বঙ্গীয়-সংবাদ-পত্রের 

সম্পাদক নধো এক জন প্রধান বঙ্গিয়া গণ্য । কাহার ব্যব্সাষের 

অন্থুঝোধে স্তাহাকে সর্বদাই বাঙ্গালী বচনায় সময় ক্ষেপ করতে হয়, 



রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ হন 

এবং নানা প্রকার বাঙ্গালী পঞ্জের আলোচনাও করিতে হয়! তিনি যে 

বাঙ্গালী ভাষার বিহিত মন্মজ্ঞ হইবেন ইহ অবশ্য সভাবনীয়। তিপি এ 

[হস বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছেন 7; তথাপ্রচলিত বাঙ্গালী ব্যাকরণ- 

সকলের গ্োবাবলী বিলক্ষণক্পে আলোচনা করিয়। তে অল্পমতিদিগের 

উপক্ার্থে প্রস্তাবিত নুশন গ্রপ্তেব জন্মদানে পরবৃতভ হন। তাহার 

'ভমিষ্-হগন-সময়েও ছন্পুতি-ধ্বলির কান মতে কুটি ভয় নাই । লিখিত 

হ্গযাে এগ্গৃক্াবপিগধ অনেকে বাঙ্গলা ভাষাব প্রকুতি রীতির অন্থুসরণ 

না কৰিষা সংস্কাজব অন্থসবণ করিয়াছেন । তান্সিবন্ধান ভাভাদগের প্রম্াস 

সম্যক কলে পিধায়ী »য় লাই । বীচ্াদগেব বাক্গলা রীতির প্রতি সমধিক 

দৃষ্টি ছি5।, 'াঠাঁজিগেণও পরন্থে কএকটদি মারাত্মক দোন ঘটিয়াছে। কেই 

সনাব্ন্ঠাব ও গালবদিগেক ছুব্বোধ বিষদন্বার। গ্রস্ত পূর্ণ করিজাছেন ; 

কার বা ওচনা এমনি দুরূহ হইস্াছ্ে ণে বালাকিপ দুরে খাকুক বুদ্ধের ও 

পণ্তস্ুট কস ভার | জজজ্ন্প ব্যাকপণজেম় অনেক বিষয়ের মীমাংসা 

ভষ নাই, "সার কতকগুলি [বদয়ের আঅহথাধধ মামাংলা করা হইয়াছে ।” 

অপর গ্রন্থখানি বিদ্যাড়িষণ মহাশয়ের উতৎ্কপ্ক চেষ্টার ফলম্ববূপ, তধ্িবন্ধানই 

বোধ হয়, ইহার নাম শভূষণসার" হহগাছে। এই লকল বিব্েনায় আমর! 

এহ পুস্তকের এক খানি চারি 'এন। ষৃল্যে ক্রয় করিয়াছি 5 কিন্তু তাহাতে 

আমা।নগের অথব/র উপকারজ্জনক ভ্য়াছে ইহা কোন মতে 'সন্ৃভৃত 

হইতেছে ন।) প্রত্র্যুত আমাদিগের প্রবিষ্টতা ক্ষমতার অভাব বশতঃই 

হউক বা পগুত মহাশয়ের বণনার ছুবঙ্ 1 বশতঃই হউক, অনেক বিষয়ে 

আনাদগকে ক্ষন ভইতে হইয়াছে | -- 

৬। বিশ্বেন্বর বিল।প | ইং ১৮৭৪ । পৃ ১০৫। 
বিশ্বেশ্বর বিলাপ । বিবিধ নীতিপুর্ণ বাঙ্গল! পদ্যে কাঁশীও পণ বর্ণন করি 

পাপ হইতে বিরত হইবার উপদেশ । এএ। ছ্বারকানাথ বিগ্ঞাভূষণ প্রসীত । সোষ- 
প্রকাশ বগ্ত্রে মুজিত | ১২৮১ সাল। মুলা * আট আন1। 



৮৮ দ্বারকানাথ বিষ্ঠাভূষণ 

পুস্তকের “বিজ্ঞাপনের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি £-- 

এখন যাবতায় তীর্থ স্থানেই বিবম দুর্দশা ঘটিয়াছে । তীর্থস্থান" 

গুলিতে পাঁপেন যে প্রকাব বৃদ্ধ হইয়াছে, তাহার বন করিয়া শেষ করা 

যায় না। কাণ। সর্বপ্রধান তীর্ঘ স্থান, পাপও এখানে সব্প্রধান পদ 

লাঙ কারয়াছে। পৃথিপীাতে এমশ পাপ নাই এখানে বাহার নিও) 

অনুষ্ঠান না ভয়ু। সেই পাপ বর্ণন কনিয়া তাহা হইতে বিরত হইব|ব 

উপদেশ দেওয়া এ প্রষ্থেব মুন! উদ্দেশ | 

বিশ্বেশ্বর কাশী আখপতি । তাহার মুখে পাঁপ গুলি বনিত হহলে 

প1ঠকগণের অধিক তন্গ জপয় গ্রহ হইবে বলয়া গরখেপ বিশ্বেশ্বব বলাপ এই 

নাম দেওয়। হইল ।** 

বাঙ্গলা ভাষা করিত সরল ও সহজ ভাবার গচিত পা হৃহলে 

মলোহারিশী হয় না) পর্ধবকার বাঙ্গলাকাবধ। এই নি"০ মগ্জাটী বুঝিতেল। 

তাভাবা এ বীভিজে বচনা করিয়া কুশার্থতা সাভও করিয়! গিয়।ছন । 

কিন্ত নগ্য ক:বা এ মণ্য বুঝেন না । উাভাবা কাবিহ্ গুলিকে ইচ্ছা কাবা 

এরূপ কঠিন করিয়া ভিলেন নে সহঙ্গে তাগাতে দণ্ডস্ুট কবিবার "থা 

থাকে না। এই কারণে এপনকার কাবা এস্থ গাল প্রায়ই সইদয 

ব্যক্তিদিগেব একান্ত অনাদৃত হইয়া থাকে । আমি সই অনাদব দর্শন 

করিয়া প্রাচীন করিদিগের পথেব পথিক হইঙাছি। 

নীতিবিষমুক উপদেশ দশ এ গ্রচ্থেগ অন্যতর মুখ্য উদ্দেশ্য 1.7. 

১২৮১ সাল ৪ 51 ভাঙ্র। 

বুচনার শিদর্শন ১ 

যেমন বরিযা হলে পৃথিবার ভুলে তলে 

ধীরে করে সলিল প্রবেশ । 

 “ইওরেজী সেই ভাবে দেখিলে দেখিতে পাবে 

ছেয়ে নিল ক্রমে সব দেশ 



স্রচিভ ও সম্পাদিত প্রস্থ 

চধদিক, ধম শ্শিণ হইতেছে দিল দিন 

বাড়িতেছে ইতবেজীী দল | 

উগুবেন্পি শিখে যাত্রা স্পই ভাবে বলে তার 

পখরে পরজিষা কি বা ফলস ॥ 

1াঙ। আলম্বিযরা! ভব রব এজ প্রাছুর্ভব 

তার মুলে কাছে আথাত। 

ক্রস তল দান ধ্যানে ধাশগ যতেত্র নাভি মানে 

এ সকলে ভাবে ডতপাজি ॥ 

কেসনস ভাবত ভূমি জ১ছে ধরিলে তুমি 

এ সকল কুম্মাণ্ড পশ্ত।ন । 

আদান খদেপ হতে নাতি দোখ ফোন যত 

হবে কিছু শ্রেয়ের বিধান ॥ 

বাঙাগ দেখিতে পাঠ স্বাতিতে প্রেম লাই 

ভার পাত দেশের মাস । 

স্বদেশের মায। বিন। বাজে না উন্সতি বীণা 

লাভ কুপা করণে বিষু্জ্ঞাক। £ 

ষে দেখি এদের গতি আারতেন আনধাগতিি 

কেন বানা হবে ছিগখ্ব । 

স্বাধীনতা হারা তস্গে টির পরাধীন কষে 

ভুখভাব বতিছে বিশ্তব ॥ 

আর না দেখিবে তি এমন উর্বথির ভুমি 

স্বর্ণ মধ পন্যের আগাক । 

কিন্ত দেখ চমতকার হেথা সা? হাহাকার 

উদরাক্প জুটে উঠা ভান ॥ 

সঃ 



স্বারকানাথ বিগ্তাভৃষণ 

বিদেশিরা এই দেশে দেখ শুধু হাতে এসে 

করে কত ধনের সঞ্চর | 

লয়ে যায় ধনবাশি যতেক তারতবাসা 

ফেল ফেল করে চেয়ে বয় ॥ 

৭। উপ্পদেশমাল।, ১ম ভাগ । ইৎ ১০৮৩, পৃ ৭৪। 
উপদেশম!লা। প্রথম ভাগ । বাঁলকবালিকাদিগের নীতিশিক্ষার্থ পছমক্স 

গ্রন্থ । প্রদ্ধারকানাথ বিল্লাভূষণ প্রণীত । সোমপ্রকাশ যন্ত্রে সুদিত ॥ সন ১২৯, 

সাল। মুল্য ছুই আন1। 

পুস্তকের “বিজ্ঞাপনে” গ্রন্থকার লিখিয়াছেশ ৮ 

উপদেশনাল। । 

শামি বালকনালিকাদিগের [শক্ষার্থ গন্ধে কতকগুলি নীতিবাক্য 

সংগ্রহ করিয়া উপ্দদেশশাল। নাম দিয়া ওচার করিতে আস্ত করিল।ম। 

ই1 ভাগ তাগ ক্রমে বিবচিত, মুদ্রত ও প্রচারিত হইবে । উপদেশমালা 

পঞ্ছে রচনা! করিবার কাবণ এই, এ দেশের গ্রস্থকারেরা অভিধান ও 

পাতৃপাঠ পধ্যপ্ত পঞ্চে গ্রণয়ন করিয়াছেন । তাহাতে স্পষ্ট দোব হইতেছে 

এ দেশীষদিগের পছ্ভে ক্ষাচ ম্বভাবসিদ্ধ। বালকবাপলিকারা গঞ্ভ অপেক্ষ! 

পন্য অধিক ভালবাসে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায় । গন্য অপেক্ষ। পঞ্চ 

সহজে কণস্থ হয় এবং উহ] দণর্ঘকাল স্মৃতিপথে থাকে । নীতিবাক্যগুলি 

বালকবালিকাদিগের সদা মুখন্ব থাকে, ইহ] একান্ত অভিপ্রেত। কারণ, 

ইহা চরিত্র সংশোধনের একটা প্রধান উপায়। শৈশব হইতে চরিত্র 

সংশোধন ন। হইলে চবিএ পবিত্র হয় না। পণ্ত দ্বারা! শব্শাস্ত্রেরও (বিশেষ 

উন্নতি হয়। বালকবালিকার। অনেক নৃতন শব্ধ শিথিতে পারে । যথা 

কোন পণ্ভের প্রথম চন্ণের শেষে সাহসশব্ড প্রযুক্ত হইলে তাহার মিল- 

রক্ষা্থ দ্বিতীয় চরণে সাধ্বসশব্দ প্রয়োগ দূষণাবহ হয় না। এই সকল 

কারণে আমি পছে। নীতি প্রচ19 সংকল্প করিয়াছি । 



রচিত ও-ন্ম্পাদিত গ্রন্থ ৩১ 

* উপদেশমালায় ছাত্রগণের গ্রবৃত্তর দৃঢ়তা জন্মাইবার নিমিত 

উদাইরণঞ্চপে কতকগুলি পৌরাণিক বিষয় উপস্ত্তী হইয়াছে । যথা 

অঞ্জুনের তপশ্যা ও কিরাতপপধারী মহাদ্ণের সহিত বুদ্ধ । এ দেশের 

কেবল বালকবালিকা কেন, যুবক ও প্রোড়ারাও কোন একটী অলৌকিক 

কগড দেখিলে ভয়ে আড় হন। শুতরাং সেই অলৌকিক কাণ্ডের স্বরূপ 

নিপপণ ও কারণ নির্ণযে প্রধুাণ্ড বিধান করিতে পাবেন না। আকাশে 

ধুমকেতুব উদয় হলে অমগগলের আশঙ্কায় সকলে আকুল হইর। 
থাকেন ॥ স্ুষ্য বা চন্দ্র গ্রহণ হহলে শঙ্খ কাং বাজাহয়া দেশ মাতাইয়। 

তুলেন। যে দেশে লেোকেব শ্বতাব এখনও এপ শোচনীয় হইয়া 

আছে, সে দেশে এমন পুক্বও জান্মর। |গদাছেন, যিনি কিবাতের 

অলোৌ;কক ক্গমত। দর্শন কারয়াও কিছুমাত্র ভীত ও অধ্যবসায় হইতে 

বিচলিত ভন নাই । দখপ নিঠাণ নংসম্থল হহ্লেন,। তখনও গাহস- 

সহকারে বিপক্ষে বক্ষগ্থলে দৃঢ়তর মুদির আঘাত করিলেন । এই সকল 

চট) দেখিয়া বালকদিগের অধ্যবসায় ও সাহলাদ্বিযয়ে দৃঢ়তব প্রবুতি 

জ।স্বে বণিয়। উক্ত ডপাহরণগুপি প্রপশিত হইয়াছে । 

শীত্বারকানাথ শশ্মণঃ | 

চাঙঈ্গডিপোত। 

জেল। ২৪ পর্গণা মোণারপুর ডাকঘর। 

১২৯* সাল। 

১ল! আ'খন। 

“উপদেশমালা” ২য় ভাগও খুব সম্ভব ১২৯* সালে প্রকাশিত হয় ৯ 
ইহার পৃষ্টা-সংখ্যা ৬৬। 

৮। জাংখ্যদর্শন। ইং ১৮৮৬। পৃ ৩০৭ । 
সাংখাগশন ॥ মুল, ভাধা ও সরল আনুবাথ সহ সোম্প্রকাশ সম্পাদক 

অবিখ/াত পঞ্জিতবর » স্বারক! নাথ বিদ্যাতৃদপ প্রশ্নীত। ৫৪ নং কলেজ ছ্রট 



৩২ ঘারকানাথ বিদ্যাভূষণ 

সোমপ্রকাঁশ ডিপজিটরি দ্বার প্রকাশিত । কলিকাতা, ৪৮ নং গুষপ্রসাদ চৌধুরীর 

লেন মোমপ্রকাশ যস্ত্রেঃ শ্রীপিয়াশচজ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। সন ১২৯৩ । 

পুস্তকের “বিজ্ঞাপনে প্রকাশ 57 

সাংখাদশন মুদ্রিত ও শ্রকাশিত হইল । পাঁরতাতেব বিষয়, যে 

মতা! এত ঘত্ব ও অধ্যবদান্স সহক্।বে এই কাধো পবুজ্ হইয়াছিলেন, 

তিন হহার মুদ্রাকাধে/র শেষ ৪ গ্রকাশিহ তওয়া গেখিখা মাটিতে 

পাবিলেন ন' যাঁচ। »উক, পরলোক গমনের পূর্বেই তিনি ইহার 

অন্থবাদাদি সমুদয় শেন করিয়া রাখিয়।ছিংলেন ॥ ০ 

চি খা ক 

১৩ নবেগর ১৮৬৫ তারিখের 'সোধপ্রক্কানে দছ্ারকানাপ তাহার 

“প্রীত” ও এপ্রচারিত” কয়েকখানি পুস্তকের বিজ্ঞাপন প্রঙ্গাশ কবেন। 

তন্মধ্যে প্রচারিত” পুস্তকখানি--এনুগ্ধবোধ ব্যাকরণ'*৪০১১ 

দেবগণের মন্ত্যে আগমন" প্রশ্তকখানি দ্বারকানাথ ব ওক “সম্পাদিত” 

হইয়। তাহার মৃবতুার অব্যবহিত পন্দে ছুর্গাচরণ প্রায় কতক প্রকাশিভ 

হয়। 

সংবাদপত্র পরিচালন 

দ্বারকানাথ-প্রসঙ্গে আচারধা কুঞ্চকমল ভটাচাষ্য তাহার শ্মৃতিকথায় 

বলিয়াছেন £-- ূ 
বাঙ্গাল! সাহিত্য ধে দ্বারকানাথ বিছ্ঠাভৃষণের নিকট কতট! খনী 

তাহা বোধ ভষ ভোমরা ঠিক অম্ভব করিতে পার লা। ঠিনি বোমের 

ও প্রীগের ঈতিহাস বাঙ্গালায় অনুবাদ ফবেন ; কিন্তু কাহার 'সোম প্রকাশ, 

বাঙ্গাল৷ ভাষা,ফ ও বাঙ্গালা সাহিত্যফে গৌরহস্রী দান হ্ষরিয়াছিল। 



সংবাদপত্র পরিচালন ৩৩ 

ব্মন্দর সরল বাঙ্গাল! ভাষায় সাডিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ব, পলিটিক্স, 

আলোচিত হইতে লাগিল । বাঙ্গাল ভাষার সর্বপ্রকার ভাব প্রকাশ 

করিবার এবপ ক্ষমতা! আছে, ইভ পূর্বে লোক ভাল করিয়। ধারণ! করিতে 

পারে নাই ।--পুবাতন প্রসঙ্গ', ১ম পধ্যায়, প্র, ৫৫। 

“লোমপ্রকাশ' 

'সোখপ্রকাশ। শ্বারকানাথের প্রধান কীর্তি । ১৮৫৮ ্রষ্টাব্দের ১৫ই 

নবেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১২৬৫) সোমবার হা প্রথম প্রকাশিত হইয়। 

দ্বারসানাথ 'এই সাপ্তাহিক পঞ্দ্রের সম্পাদক ছিলেন; ইহা প্রকাশের 

পরিকরনাটি বিদ্যাসাগর মহাশসের । সোম প্রকাশের কে এই শলোকটি 

থাকিত 2-- 

প্রবর্ততাং প্রকতিহিতায় পাখিবঃ সবন্থতী শ্রতিমতণ্ী ন হীয়তাং | 

“সোনপ্রকাশ” প্রথমে কলিকাতায় ঠাপাতলাৰ এক গলি হইতে 
পকাশিত হইভ; প্রত্যক সংখ্যার শেষে লেখ থাকিত 

এই পত্র প্রতি সোমবার চাপাতলা এমহবেষ্ট ছাট দিচ্ধেস্বর চন্দ্রের 

লেন ১ নং বাটী বাঙ্গলা যন্ত্রে শ্রগোবিনচন্ত্র ভট্টাঢাধা কর্তক প্রকাশিত 

হযু। 

“তথন সেই ভবনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বদ| পদার্পণ 

করিতেন ॥ এবং পরামশাদি দ্বার। সোমপ্রকাশ। সম্পাদন বিষয়ে বিদ্যাভূষণ 

মহাশয়ের বিশেষ সহায়তা করিতেন” ('বামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন 
বঙ্গসমাজ, পৃ. ২৮৮ )1 

পরে মাতলা রেল খোলা হইলে “সোমগ্রকাশঃ চাংড়িপোতা হইতে 
প্রকাশিত হইতে থাকে । ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে "এই পত্র 
কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব, ঘাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ 

০ 
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চাংড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিগ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি 

সোমবাত্র পরাতে প্রকাশিত হয় 1৮ * 

১৮৬% শ্রীাব্ধের ২রা জাহুযাবি হইতে কম্মবাহুল্যেব দরুন ছারকানাথ 

“সোদপ্রকাশ” পত্রের সম্পাদকীয় আসন ভঈতে কিছু দিনের অন্য অবসর 

গ্রহণ করেন। ২ জ্ান্যাবি ১৮৬৫ তারিখের সোমপ্রক।শে। নিক্নোদ্ধীত 

বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইগাছে £- 

বজ্ঞাপন । 

আমি ক্রমে ভ্রমে নানা কাধ্যে ব্যাপূত হয় পাড়যাছ্ধ ! তিদ্িবন্ধীন, 

লাম প্রকাশে বখোচি + অনোনোপ দেওমা আমার পক্ষে কাঠন হইখ। 

ডাঠগাছে ! অতএব আমি আাভ অবধি উষ্ভার হশ্পাদকততা ভাব ৬ 

শপ্তে সমগণ করিলাম । কস্ত গোমগকাশ আমাৰ প্রতিষ্টিত, হাব শ্রুতি 

আমার মাহশেষ যু আছে, অন্তরা অন্ত অবশ্য কর্তব্য কাধের ৬ধনধ 

বতদৃরসাধ্য সাহাবা দান ছারা ইহার উপতি সাধন চেষ্টায় কখন পরাঙ্ষুগ 

হইব না।-.- 
শ্রীদ্ধারকা নাথ শঙ্মা। 

্বারকানাথ 1কছু দিনের জণ্চ যাহার হন্তে 'সামপ্রকাশ-সম্পাদনের 

ভার অর্পণ করেন, তিনি মোহশলাল বিছ্যাবাগীশ । ৫ই জুন ১৮৬৫ 

তারিখে "সম্পাকক্ত বিজ্ঞাপন” প্রকাশিত হইয়াছে; তাহার নীচে 

“জমোহনলাল বিদ্যাবাগীশ 558 সম্পার্চক” নাম পাইতেছি | 
০ ২ এ পাটি পালা 

শশা ৩ শশা সিন উন জা শ 
শি পপ শপিপিলিস্পি 

* “১৮৫৯ সালে হরচন্্র গ্াররর মহাশয় স্বীয় পুজ ছারকানাথকে নহয় ক'রয়। একটা 

মুদ্রীযন্ত্রের প্রতিটা! করেন । করিক্লাই তিনি পীড়িত হইয়া! পড়েন; এবং অজ কালের 

মধ্যেই গত হন। এ যন্ত্র হইতে ত্বারকানাণের লিখিত রোম ও আীসের ইীতহাস 

নামক ছুই বাঙ্গাণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 1*--শিষনাথ শাহ্বী £ 'রামতন লাঃহড়ী ও 

তৎকালীন বঙ্গমাজ" পৃ. ২৮%। 



সংবাদপত্র পরিচালন ৩৫ 

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ভার্নাকিউলার প্রেস আক নামক আইন হইলে 

“রাজকোপে পড়িগ্া পোমপ্রকাশের এক বধ আয়ু কম হইয়!” যায় । পরে 

১৯ এপ্রিল ১৮৮৭ (৮ বৈশাখ ১২৮৭) তারিখ হইতে "২৩৭ ভাগ ১% 

সংখ্যা” সোমপ্রকাশ' “নব কলেবব ধারণ করিয়া" কলিকাতা মৃজাপুর 

দপ্তরিপাঁড়া কল্পঞ্চম অঙ্কে মুদ্রিত হইয়া প্রতি সোমবার প্রকাশিত” হয় ।* 

€সাম্প্রবাশ* প্রসঙ্গে শিবনাথ শান্ধী লিখিয়াছেন 2 

দেখিতে ধোখত্তে সোম প্রকাশের প্রভাব চারিদিকে [বসত হইয়া 

ডিল ।---ধেমন ভাষাব বিশুঞতা ও লালত্য, তেমনি মতের উদান়ত। 

€ যুক্তি ধুক্ত ৮, তেমনি নী।তর উৎকষ। ।চণের একাগ্রতাট।ই পোম- 

প্রকাশে 'ভ্রতাবের মূলে ছিল।-"তনি সোমপ্রকাশে যাহা লিখিতেন 

ত্াঙ্কাৰ এক পতি, কাহারও তূি সাধনের প্রতি দৃষ্টি বাথিয়া লিখিতেদ 

না । লোক দমাজে আদুত হইখাব লোতে লোকের রুচি বা সংগ্কারেখ 

অন্থুক্ূপ কির! কিছু বলিতেন না। যাহ। লিজে সনগ্র হাদয়েদ সহিত 

বিশ্বাশ কাথতেন, ঠা হদয়-নিংহ্ত অকপট-ভাবাতে ব্যক্ত করিতেন । 

ভাঙাই ছিল পোমপ্রকাশের সর্ব প্রধান আকখণ। এই আকর্ষণ এতদুর 

প্রবল ছিল “মন বিদ্যা়ষণ মহাশয় নিজ কাগজের বাধক মুল/ কাবয়ভিকেন 

১০২ দশ টাক, এবং তাহাও অগ্রিম দেয় 1"'ঈহাতেও সাম একাশের 

পাঠক লে লনয়ের পঙ্গে বুসংখাক ছিল । 

সোমপ্রককাশ ধদিও ১৮৬৩ সালের পর্ধেই প্রকাশিত ভইয়াঞ্িল, 

ভথাপি ১৮৬০ হইতে ১৭* পধ্যস্ত এই কালের নধ্োষ্ট ইঠ।র প্রভাব 

সর্ববজ্ত ব্যাপ্ত হয়; ইহা! এক দিকে গবর্ণমেপ্টের, অপর দিকে দেশবাসিগণের 

দুগ্টিকে আকর্ষণ করে ।--'রামতগ্ন লাহিড়ী ও ভহকালীন বঙ্গসমাজ”, 

পুত ২৮৭-৮৮। 
যি ০... “পারিস পাপা 

* 'সোম্কাশ' সম্বন্ধে বিস্বুত আলোচনা আমায় “বাংলা সাময়িক-পঞর' পুস্তকে 
€পৃ২৩৭-৫০ ) ওষ্টব্য। 



৩৬ দ্বারকানাখ বিগ্যাড়ৃঘণ 

“কল্পদ্রেম? 

১২৮৫ সালের ভা মাস হইতে দ্বারকানাখ কল্পদ্রম' নাষে একখানি 

উচ্চশ্রেণার মাসিক পত্রিকণ প্রকাশ করেন এই পত্রিকায় দেবগণের 

মত্তে আগমন? ধারাবাহক ভাবে প্রথমে প্রকাশিত হয় । অপটু স্বাস্থ্য 

লইয়] ছ্বারকানাথ ধেশী দিন “ক্সগ্রঘ+ পরিচালন করিতে পারেন নাই । 

পাঁচ বসব্---১২৯১ সাল পর্যন্ত চলিয়! উহ] লুপ্ত হয় 

শেষ জীবন 

স্বারকানাথ বন্ড সগ্ূরণের অধিকারী ছিপেন। পাপের প্রতি তাহার 

দারুণ ঘ্বশার বহু পৃষ্টান্ত আছে । তাহার পরোঁপকারিতা ও দানধ্য।নাধির 

কথা সে-যুগে সর্বজনবিদিত ছিল। তিনি স্বগ্রামের বন্ধ উন্নতিসাপন 

করেন। তীহাত্ই ব্যয়ে হবিনাভিতে একটি উচ্চশ্রণীর ইংরেজী 

_ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শিব্নাথ শাস্ত্রী লিখিযাছেন ৯ 
বাদ্ধক্যে একটী বিষয়ের করনত তাহাকে বড় উদ্ধিগ্র দেখা যাইত । 

ইংগাজী শিক্ষার প্রভাবে 'হিন্দুসমাজে ধন্ধের শাসন ও ধন্ধের উপদেশ রহিত 
হইতেছে বলিয়া দুঃখ করিতেন ।*."সাধান্ণ মান্্রযেব ধশ্মোপদেশের 

শ্ুবিধার জন্জ তিনি নিজভবনে হরিসভা করিতে দিয়! কথকতা, পাঠ, 

শান্ত্রব্যাখ্যা প্রত্ভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ।--'বামতন্থ লাহিড়ী ও 

, তৎকালীন বঙ্গসমাজ', পৃ. ২৮৯। 

স্বারকানাথ এই সময় বহমৃত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। স্বাস্থ্য- 

লাভের আশায় তিনি জব্বলপুবের অন্তর্গত সাতনায় গিয়া বাস করিতে- 
ছিলেন। | তথায় ২২ আগস্ট ১৮৮৬ তারিখে তাহার মৃত্যু হয়। 



সাহিতা-সাধক-চব্রিতমালা--১২ 

অক্ষয়কুমার দত্ত 
১৮৭ ০০৯৮৬ 





অ্কুমার দত 
শ্রীরজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 

বঙসীয়-সাহিত্য-প্িষং 
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড 

কলিকাতা 



প্রকাশক. 
এ ৪ 

শিরমকমণ সিংহ 

বদয্সাহিতা-পর্িধং 

প্রপম সংস্করণ চেত্র ১৩৪৮ 

ছিতীত নংসরধ---আঙ্বিন ১৩৪৯ 

যুলা চারি আলা 

মুগ্রাকর-ীদোরীন্রনাথ দস 

শনিরগ্রন প্রেস, ২৫)২ মোহনবাগীন রো) কলিকাতা 

২২৮১২1১1১০৪ 



ক্ষমার দন্ত 
ংল। গদ্া সাংভ৩)৭ প্রথম যুগে দে ছুই জন শিল্পীব সাধনায় বাংল। 

বা হাষ। নাহিত্য-গপ পারগুহ করিয়।ছি, ভাভাদেন এক জন ঈশ্ববচ প্র 

'পদ্ধ'নাগন এ আন্ত জন অঙ্গধলনার দণ্ড । ঈখরচন্দ্র সংস্কৃত, হিন্দী « 

ই পল্লা 711হত পৃশ্ছককে পাশ কপিয়। মেকামা করিয়াছিলেন, 

শঙ্গয্ুনাব ভংরেজী বৈজ্ঞানিক পর পার্শনিক গ্রন্থের আদশে ঠিক সেই 

পাশযত লাবত ঝারি| গিষাছেন এক বন বসসাহিভামুলক এবং অন 

জন বড্চান ৪ ঘুক্তিমূপক ভাযার সাহায্যে এক কালে মাতৃভাষার 

ন।াত-হয-সম্পদ্ বুদি করিয়া গিয়াছেন | আমরা এই কাগণে 'এই ছুই জন 
সাহুত/-সাধকের এক জনকে স্মরণ করিতে গিয়া অগ্ত জনকেও স্মরণ 

করিয়। থাকি । গোড়াব্র দ্রিকেব অন্য সকলের নাম বিশ্বত হইলে৪ 
যত দিন বাংলা ভাষা জীবিত থাকিবে, তত দিন ঈশ্বরচন্দ্র ও 
'অক্ষয়কুমারকে স্মরণ দাখিতে হইবে । 



_ ংশ-পর্িচয় 3 বাল্যজীঘন 
অঙ্গয়কুষার দত্তের বংশ-পরিচয় ও বাল্যজীবন সন্ধে “মক্ষয়-5বিতে?* 

যাহ! লিখিত আছে, নিম্ে তাহা উদ্ধত হইল ১-- 

ছুরগাদাস দত্ত দত্তবংশের আদি পুকন। ইহার পুত্র শিবরাম। 

শিবরামের রাজবল্পভ ও রমাঁবজত নাম ছুই সম্তান হয়। ঝ।জবল্লভের 

চারিটি পুত্র ১ম, রাষয়াম । ২য়, কৃষ্ণরাম ; ও, বাধাকাস্ত ; র্থ, 

বামশবণ। ইনি বদ্ধমান-ফাজবাটাব এক জন কশ্মচারী ছিলেন । ইনিই 

প্রথমে টাকীর নিকটবর্তী পু'ড়াগ্রামের সনিহিত গন্ধবনপুব হইতে আসিয়া 

পৃবেব নদিয়া এক্ষণে বঙ্গীমান জেলার অন্তর্গত পূর্বস্থলী গ্রামের সন্গিকট 
চুপীতে বাম করেন ।.**বামশবণের পাচ পু ;--১ম, পন্পলোচন ) ১৪, 

ক।শানাথ : ওয়, চড়ামণি ; নর্থ, পীতান্বর ; ৫ম, কীর্তিচন্ত্র ।."'পর্তব। 

বঙ্গভ কায়স্থ। টরপীর ষে স্থলে ইহ্ঠাদিগেব বাস ছিল তাহা এক্ষণে নর্দীর 

গঞ্জে । 

অক্ষয় বাবুর পিতা পীতান্বর দত্ত মহাশয় অতি পরোপকারী, দদ্ভালু 

ও স্রন্দ৭ প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইনি সামান্য বাঙ্গাল! মাত্র জানিতেন । 

খিদিরপুরের টলিজ, নলাব (আদি গঙ্গায় ) কুতঘাটের কেশিয়র ও দারগ 

ছিলেন । এই কর্ম করিয়া কিছু সংস্থান করিয়। যান।."*ইহার ভ্রাতুষ্পুত্ 

**-হরমোহন দত্ত [ কাশীনাখেব পুত ] তখনকার সুপ্রীমকোটের মাষ্টার 

আগীমের বড় বাবু ছিলেন ।-**ইনি পীতান্বর দত্ত মহাশয়েব নিকট চির 

খণী, যেহেতু তিনি উহাকে লেখা পড়া শিখান এবং উহার ভরণপোধণের 

সমুদয় বায আপনার ত্বদ্ধে লইতে কৃত্রাপিও কুষ্টিত হন নাই । হবমোহন 
পপ ৯ এপ প্র 

* নকুড়চ্্র বিশ্বাস; 'অক্গয়-চরিত' (ভাদ্র ১২৯৪ সাল)। এই পুস্তকের 

খ্পুর্বিতাষে” প্রকাশ, "অঙ্গ যাধুর আত্মীয়বর্গ, এী-_ র, ও পর্ডিতবর প্রীঈখরচঞ্জ 

বিদ্যাসাগর প্রস্ভৃতি মহে?দয়গ্ণ আমাকে এ বিষয়ে বিশেষ সাহাধ্য করিয়াছেন ।” 



বংশ-পরিচয় £ বাল্যজীবন ণ. 

বাবুও যে অক্ষয় বাবুর শিক্ষার্দির সমস্ত ভার গ্রহণ করিম্্া ভাহার পিতৃখণ 

কিয়ৎ পরিমাণে শুধিতে সমর্থ হইর়াছিলেন, তন্থিষর পরে বিবৃত হইবে । 

অক্ষয় বাবুর মাতার নাম দত়্াময়ী ছিল। কৃষ্ণনগবের নিকটবত্তা 
ইটলে নামক গ্রামে তাহার শিজ্রালয় ছিল। পিতার নাম রামতুলাল 

গুভ 1১১২৭ সালের ১লা শ্রাবণ [১৫ জুলাই ১৮২৭ ] শনিবার 

শুক্লু পক্ষ পঞ্চমী তিথিতে রাত্রি অন্থমান ৬ দুর সমর চুপীতে অক্ষয়কুমার 

জঙ্গম গ্রতণ করেন |: 

আমাদগেব দেশের প্রখানূসারে পাঁচ বংসর বম্বঃক্রম কালে 

অক্ষয়কুমারের বিদ্যারন্ড ১য় 1*-ইঙ্ার পিত। গুকুচরণ সরকার নামে জনৈক 

ছক সঙ্গাশয়কে বেতন দিয়া বাড়ীতে বাথেন। শুকুচরণ সরকার অন্তি 

চমৎকাব শান্ত প্রকৃতিব লোক ছিলেন। হনি ছাব্রবর্গকে প্রহান কর! 

দূবে থাকুক কখনও কাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ । পিস! 

মাত ও শিক্ষকের স্বভাব, সদগাশম্মতা ও সদয় বাবহার প্রথমে ইচ্ছার 

শিক্ষাৰ অস্থকৃূল ভইয়া তৎপবে ইচ্ছাৰ ভাবী জীবনে প্রতিফলিত 
হঠয়াছিল ।-..চারি বহসর পাগশালার বাহ শ্খিবার শিখিলেন 1 এক্ষণে 

আমবা থেরপ আগ্রহ ৩ বত্বের সহিত ইহংরাঙ্গী অধ্যয়ন করিয়া থাকি,. 

পূর্বে সত্বংশীষেরা তদ্দপ আগ্রহ ও যত সহিত স্ব হ্ব সম্ভানদিগকে পাি 

ভাষা শিখাইতেন । উহার কারণ তখনও এই ভাষার বিচানালয় প্রদ্ভৃত্ি 

যাখতীয় নাজরকাঁয় কম্ম নিম্পন্ন ভইত। আমিউদ্গান নামে একজন মুক্সীর 

নিকট ইনি পালি শিক্ষা! করিতে আস্ত করন! পাণুত শ্রীহ্র্গাদাস 
জ্য়রকেন সহিত গোপীনাথ শুকালক্ষারেন ( ভষ্টাচাশ্যর ) নিকট টোলে 

সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন ।*-* 

অক্ষ়কুমারের বয়স যখন নু[লাধিক নন বৎসর তখন ইংরাজি, 
শিখাইবার অন্ত হরমোহন বাবু উহাকে খিদিরপুরে আনয়ন করেন । 
এখানে জয় মাষ্টার : জয়কুষ্ণ সরকার ) ও গঙ্গানারায়ণ মাষ্টার (সরকার ) 



অক্ষয়কুমার বত 

নাষে "হখনকাঁর “খ্যাত দুই জন ইংবাজীশ শিক্ষক ছিলেন 1... 5রমোচন 

বাবু প্রথনে অক্ষযুকুমাহকে জয় মাষ্টাবের নিকট ইংরাজী পড়িতে দেন । 

ইহছীদ নিকট পড়িয়া সত্থষ্ট ন! হইয়া! উনি নিজে একজন পাদবীর নিকট 

পড়িতে বান | পাপরী মাভেবেএ নিকট অধায়ন করাতে কবিতে খুষ্টীর 

এসবের পুতি উষ্ভার কিছু বিশ্বাসের উপক্রম দেখিতে পাস পাছে খুষ্টাবান 

হন এই শুস্পে উক্ত বাবু আপনি শিছু দিন প্রতাহ সন্ধ্যার সময় ওঠাঁকে 

"ডান । সম্যাভাবে ব্বযুং আপিক দিন পড়াতে অক্ষম হইয়া! তিন 

বিতর গুখোপাধা।য় নামে আপনাৰ আলীদে জনৈক পেপাণাস নিকট 

পড়িবাব বন্দোবস্ত কাবয়া ভাইকে সঙ্গে কবিয়! আপীধে লইয়া বাই চেন 175. 

এইপ্রকাবে কিছু দিন অরিবাভিত হইল পড়িতে পড়িতে হইব জনও 

পিসাস। ক্রমশঃ বুদ্ধি হইয়। কেমন কলিম উত্তমকণে ইংবাজী শিক্ষা লা 

কাববেন এই চিত্তায় আহনিশ ইনি চিস্তাত দাকিতেন। 

শ্ৰাভাব আগ্রহ্াতিশয় দেখিয়। হনম্েগন বাবু ওান্এপ্ঠাল 

সেমিনাগিতে তাহার পড়িবাব নিমিত্ত বন্দোবপ করেন। এখন যেমন 

ট্রাম ও গাড়ি ঘোড়ার সুবিধা, তখন সেরূপ ছিল না।.-*এই সকল 

অন্তরবিধা নিবন্ধন ভরমোহন বাবু দেখিহোন ধে. প্রত্যহ |খদিবপুর হইতে 

কলিকাতাস্থ সেমিনাবি পড়িতে যাওয়া বা দেওয়া বড় সহ কথ নভে । 

কলিকাতা, দজিপাভায় তাহার পিশতভৃত ভাই বামধন বন্বশ বাণ বাটা 

ছিল । ইষ্কীর বাসাতে ক্টাহাকে বাখিয় ইনি তাহার লেখ! পড়াব সমস্ত 

ব্যয় নির্বাহ করিতে লাগিলেন ।**"হাডম্যান জেক্রয় নামে একজন ইংবাজ 

তখন গৌরমোহন আটের স্কুলেব কর্তৃপক্ষীয় ছিলেন । সাহেব মতোদষ 

স্কুলগুহে অবশ্থিত্তি করিতেন । অক্ষবুকুমার প্রাতে ও সঙ্ধ্যাব স্সষ়ে 

ইষ্টীর, নিকট কিছু গ্রীক লাটিন হিক্র ও জন্মগ ভাষা অধ্যয়ন করিতে 

যাইন্ডেন। পঠদ্দশায় ইনি প্রচলিত হিন্দু ধন্মের প্রতি বীতরাগ হন | 

ইলিযুড, বজ্জিল, পদ্গার্থ-বিদ্া, ভূগোল, জ্যামিতি, বীজগণিত, ভ্রিকোণসিতি, 



বংশ-পরিচধ £ বালাজীবন 

উচ্চ অঙ্গের গণিত শাস্ত্র, বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান ও ইংরাজী সাহিতা বিষয়ক 

ভাল নাল গ্রন্থ অল্প ব! বিনা সাহায্যে অধ্যয়ন করেন । বিজ্ঞানের প্রতি 

ই্ঠাব শ্বতঃসিদ্ধ অস্থবাগ ছিল। 

আগডপাডা নিবাধী পবলপোকগত বামমোহন ঘোষেখ ছুহিতা 

ননহমাণর (শ্রামামাণন।) পাঠ উহার বিবাহ হয় । এই সনয় ভাব 

ধস শখমান পঞ্চদশ ধহসব হাঙ। 

ওলি এণ্ট (লে পড়িছে গুন্ডিতে একটি ছুধটনা হব । ইনার বয়ঃক্রম 

এ ৬নাব,শ [সব “খন কাশাতে হার |শতাত মুত হয়। 

সীতান্বর পর্তজর জ্ীবন্দশাতেহ ও তাহার প্রাৰ তঞ্ডে কিছু সংস্থান 

লও হবযোতন দশ্রজ সসাব চালাইয়া আসদিত্েছিলেন । সংসাস্র যেমন 

চালাহ০ লেন শেহদপ চালাহৃত্ে আআ আকতার লেখা পন্ড সনস্ত 

বধ নির্বাঠ কনিতে ইনি হীক্ষাত হঠলের মানার পবামর্শে অক্ষয় বাবু 
(বয় কষে চেষ্ট। করিতে জবুস্ত তন | মাত্রাজ্ঞার বশববী হয়া আজি 
শনিচ্ছাষ এহাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইল | গবিএণ্রালের 

হতীষ শেণী পর/ঃশ্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন | বিগ্যালন্র পর্রিত্যাগ কপি ত 

হই খটে, কিস ইহার শিক্ষাভঙলাষ কখনও ফ্রাস হন নাই । সতগ।ং 

একপিকে শেদপ অথাগম। সপ দিকে “সহদপ জ্ঞানাল্লাতির জনা 

সাধামত চেইা পাইছে লাগিলেন | হরমোহন বাধু খ্যাইন জ্ানিতেন। 

হননি ছাতাকে আহন পড়িতে বাললে কিনি উদ্ধর কাবয়াছিলেন “ষে বিষম্ধ 

“াপ্রবন্তুলীম,। তাত। শিক্ষা করিলে লাভ কি? বিষসু কশ্দের চেষ্টাম্স এই 

প্রকাণে ঠতজ্জতঃ করিস [কছু দিন গত হইল। 



ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গসহিত পর্িঢয় 
ভািস্টি 

এই শময় অক্ষয়কুমার গু&-কবধির সহিত পরিচিত হন। “অক্ষয়- 

চবি? প্রকাশ ৮ 

স্তপ্রীমকোটের বিগুপিনানি প্রায় সমস্ত কাধা বাবু হবনোঁচন দত্তের 

তস্তে স্যস্ত ছিল। প্রতাঁকৰ পত্রিকার জন্য এ সমস্ত নিক্কাপন তস্তগ 

করিবার মানসে তাহাব সকাশে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের গতিবিধি ছিল। 

বরাবর যাতায়াতে ইহার সহিত তাহার বন্ধুতা জন্মে। এই বন্ধুতা 

নিবন্ধন অক্ষয় বাবুও ইহাব নিকট পরিচিত হন। এগ্া্ঠন্ন, বামধন 

বসব বাটীব সন্নিকট নরনারায়ণ দত্েপ বাটীভে 'বাঙ্গাল। ভাবাগুশীলনী 

সভ।, হইত | এই সভাম্ম ইহীব! উতয়ে উপপ্থিত থাকিতেন। এইবপে 

ক্রমে ক্রমে ইনি কবি মহোদয়ের স্লেহভাজন হন। (পু. ১১০১৪) 

'শূ টাকীর ] ছামদাব ট্বকুষ্ঠনাথ চৌধুরী মহাশয়ের বখাগগরস্থ 
বাটাতে "নীতিতবঙ্গিণী” নামে যে সভা হইত তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 

মহাশয়ের সঠিত তথায় গমনাগমন করিতেন। কিছু দিন পবে ইহাব 

উভয়েই এই সভার সভ্য মনোনীত হন। নামে স্পট বুঝাইতেছে যে, 

টনন্তিক উন্নতি সাধন কবাই এই সভার সুখা উদ্দেশ ছিল। সভ্যগণ 

কৰক নীতিবিবয়ুক বিবিধ প্রবন্ধ রচিত ও পঠিত হইত। দত্তকর ফোন 
কোন প্রবপ্ধ পৰে প্রভাকণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়| (পু. ১৭১৮) 

অক্ষয়কুমাৰ প্রথমে কবিতা লিখিতেন। “অনঙ্গমোহন? নামে 

তাহার একখানি পগ্ভ-গ্রন্ত ছিল! কিন্ত কিভাবে তাহার গদ্য-রুচনার 

স্ত্রপাত হয়, তাহা বরণ 'অক্ষয-চরিতে এইরূপ আছে ১ 

ইনি ষ্ধো মধো ভারিতেন পদ্য না গছ কিসে লোকেব বেশি উপকার 

সম্ভাবনা? একদা এবদ্িধ চিন্তাকে প্রশ্রক্ক দিবার পর ইনি প্রভাকর 

ব্তরালয়ে গুপ্ত মহাশয়েব নিকট গমন করেন । কি বিচিত্র অনুকূল ঘটনা! ! 
ন্ 
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উহার সহকাবী সে দিন উপস্থিত ন। থাকাতে তিনি উহ!কে স্ুবিখ্যাত 

হংলিশম্যান্ পত্রিকা হইতে কিয়দংশ অনুবাদ করিয়। দিতে অনুরোধ 

কবেন | আ্বঙ্ষস্ব বাবু বলিলেন “আমি লিখিতে পারিব না, যেহেতু আমি 

কখনও গছ লিখ নাই 7৮ এঠ কথ! শানয়া আম্পাদক মহাশন উত্তর 

কবিপেন “আমার বিশ্বাস তুমি পারবে, নচেৎ বলিতাম না।” কিকরেন 

নিলেন । লেখাটি এপ উত্তম হইল মে তাহা দেখিরা তিনি বলিলেন 

"মে বান্টি ব” দিবসাবা্ধ এই কাধ করিয়। আমিতেছেন, তিনি এমত 

স্শর লিগিতে পারেন না| খে ওজন্ষিণা গঞ্ধ রচনা দণ্ড মহোদয় 

"খিল বঙ্গডেশক [বমোভিত কন, এই মেই গছ বচশার স্ত্রপাত। 

£ দু ১৭৯১৫) 

অক্ষষকুমার ক্রমে সংবাদ শ্রভাকরে'র এক জন বিশিষ্ট লেখক হইয়া 
উঠেন | ১৮৪৭ খ্রাগ্াব্দের ১৪ই এপ্রিল তারিখের 'নংবাদ প্রভাকরে, 

লেস এ 'অগ্রাহক সম্বদ্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ঠ যাহ! লিখিয়াছিলেন, তাহাতে 

“প্রভাকপ্েণ পুরাতন লেখবপিগের মধ্যে যে যে মঙ্তোদয় জীবিত আছেন 

ঠাহাদের শানস-এক তালিকায় বাবু অঙ্গয়কুমার দত্তের নাম আছে। 

ঈশ্বরচন্দ্র অক্ষয়কুমারেস গ্তণমু্ধ ছিলেন । অক্ষয়কুমাবও ভাহাকে 
নানা ভাবে সাহাধ্য করিতেন। ইহা একটি দৃষ্টান্ত আমরা ১২৫৭ সালের 

চেত্র মাসে মেদিনীপুরের পাদনারায়ণ বন্থুকে লিখিত, অক্ষয়কুমারের 
একখানি প্জরে পাই 177 

প্রভাকপ সম্পাদক আপনাকে একটা প্রার্থনা জানাইস্থাছেন। 
মেদিপীপুরের সংবাদগ্ুলি তাহাকে লিখিয়া পাঠাইলে তিনি চরিতার্থ 
ইহবেন, এবং আপনাগ নিকট ষাবজ্জীবন বাধিত থাঁকিবেন। বঝকৃড়া, 
মারামারি, ডাকাইতি, গৃহদাত, চুরি, নরহ্ত্যা প্রভৃতি, বহু প্রকার 

সর্বশাশের ব্যাপার আছে সকলই লিখিয়। দিবেন । বাস্তবিক দেখিবেন, 
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লিখিত হইলে মন্্রয্যের অমঙ্গপ লমাচাবই অপধ্িক লিখিতে হইবে । এই 

সকলই লোকেব কাঁধ্য । ইহাই মর্তীলোকেব স্বপ। এ লোকে আবা 

নিরবচ্ছিন্ন খের প্রত্যাশা ! 

তত্তঘোধিনী সভায় যোগদান 

তববোধিনী মভাই অঙ্ষরকুমারের সৌঙাগোব মূল । কিভাবে তিনি 
এই সভার সা হন, ভংসম্রন্ধে 'অক্ষর-ঠাীবত'কার লিখিতেছ্েল 2 

১৭০১ শকের ১১ এ 'মাশিন খাববার কুঁষগক্ষণয় চতুর্দশী তিথিতে 

ন্ীদেবেজ্্রনাথ ঠাকুর কর্কৃক এত্ববধিনী সভা প্রতিঠিত হয়! এই সমর 

ইহাব বয়ক্রম দ্বাবিংশ বহর । সভার উদ্দেশ্য ্লানোন্তি সাধন, 

তথা"্ুসন্ধান, শাস্্রালোচনা, বামমোহন রায়ের গবেষণার উপর নিব 

করিয়া হিন্দু এবং সাঙ্ষধন্মেধ সর্বাঙীন উন্নতি মাধন ও বিদ্যালাঁদি 

সংস্থাপন দ্বাব। অশিক্ষিতদিগের নিকট ত্রাঙ্গধন্ প্রচার । কিছু দিন পরে 

অর্থাৎ ৩এ। কান্তিক 'ভাবিখে এ সভার নাম 'তত্বরঞ্জিনী গিয়া তত্বোধিনী 

হয়। ১৭5৩ শকে তত্ববোধিনী সভ। ব্রাঙ্ম সমাজের সহিত মিলিত 

হয় ।'--প্রথমে দেবেজ্জরনাথ ঠাকুরের, তার প্র শিমুলিযাস্থ দক্ষিণ রন 

নখোপাধ/1য়ের, তাঁর পর হেছুয়ার দক্দিণস্থ রমাপ্রসাদ ন্ায়ের বাটীতে 

এবং সর্বশেদে সমাজ গৃহে স্ডানাস্তরিত হইবাব পূর্বে রমানাথ ঠাকুদের 

তবনে ইন্থার অধিবেশন তত । উক্ত [১৭৬১ ] শকের ১৮ই অগ্রহায়ণ 

তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সভার সত্যশ্রেণীভুক্ত হন। এক দিব? 

সন্ধ্যাকালে তাহার সমভিব্যাহারে অক্ষয় বাবু সভা দেখিতে যান' 

দেখিতে গিয়া! মহান্থভব দেবেজ্্নাখ ঠাকুণের নিকট পরিচিত হন । এ 

পরিচয় দত্তজর সৌভাগের মৃ্স। ইহার অব্যবহিত পরে উল্লিখিত 



তববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক ১৩ 

| ১৭৬১ | শকের ১১ই পৌষ ভারিখে ঈশ্বর গুপ্তের প্রস্তাবে ও ভগবতীচরণ 

চট্টেপাধায়ের পোধকতায় উনি গত্য মনোনীত হন। (পু. ১৫১৩) 

তত্তবোধিনী পাঠশালার শিক্ষক 
১৮৪০ গ্রষ্টান্দের ১৩৯ প্রন তাবিণে ত৫বোধিনী পাঠশাল।, স্থাপিত 

₹র। ৩ লন ১৮৯০ তাবিখের “ক্যালকাটা কুবীয়ার' পঞ্জে তত্ববোধিলী 

পাঠশালা-প্রসদ্দে এই অনশটি মুক্তি ত হয ১ 
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অক্ষদক্ধার এই পাঠশালার শিক্ষক নিষুন্ত ভন | এনিঙ্গয়-চরিতো 
“এপ শি ১ 

গাব বহসর অর্থা২ ১৭৮১ শের ১লা[ আঙাঢ ]খনিবাহ এব ধিনী 

পাঠশলো সস্থাপিত ভইলে। ইনি ৮২ টাকা বেতনে উঠাব পিক্ষকতায় 

নমৃক্ত হন। 851 শাবণ হইতেছে বেতন। ১০২ টাক্কা তয়! চার প€ 

১৪২ ঢাকা বেতনে তীয় শিক্ষক তন পাঠশাল।ব পাঠ্য পুস্তকাবলি 

সন্তা করুক প্রকাশিত হইত । আদি প্রাঙ্ছপমাজের বৃহৎ পুস্তকাগারে 

আমন এই সমস্ত পাঠ) পুস্তক দেখিয়াছি । নন্ষয় বাবু বর্ণমালা ভূগোল 
ও পদার্থবিছ্)] এই ছুই বিষয়ে অধ্যাপনা কবিতেন । সভা! পাঠশাগার 
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নিমিত্ত পদার্থ-বিদ্ধা ও ভূগোল প্রকাশ করেন। ইনি ইতংপূর্ববে একখানি 

ভূগোল প্রস্তত করেন; কিন্তু অর্থাভাবে বু দিন বে মুদ্রিত করিতে 

অসমর্থ থাকেন, পরে সভার সাহায্যে পাঠশালার নিমিত্ত মুদ্রিত ও 

প্রকাশিত হয়, তাহ। তিনি স্পষ্টাক্ষরে উক্ত পুস্তকে হ্বীকার কবিয়াছেন।-. 

এক্ষণে ষে স্থানে" কালীকুষ্ণ ঠাকুপের বাটী, সেই স্থানে -তত্ববোধিনী 

পাঠশালার কাঁধ্য সম্পাদিত হইত । ১৭৬৫ শকের ১৮ই বৈশাখ তারিখে 

উহ! কলিকাতা হইতে বাশবেড়িয়াতে স্থানাস্তবিত হইলে, তত্ববোধিনী 

সভার কর্তৃপক্ষীরুগণ প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ কবিয়া ইহাকে তথায় 

গমন করিতে অন্থরোধ করেন । ইনি স্বীকূত হইলেন না। না হওয়াতে 

শ্তামাচরণ তত্ববাগীশ ৩০২ টাক! বেতনে তথায় গমন করেন । (পু. ১৩-১৭) 

সমাজোনরতিবিধায়িনী স্বহৃদসমিতি 
সমাজ্জসংক্কারমূলক কার্ধোর সহিত অক্ষয়কুমারের বিলক্ষণ যৌগ 

ছিল। ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫৪ তারিখে কাশীপুরে কিশোরীঠাদ মিজ্রের ভবনে 

সমাজোনতিবিধায়িনী সুহদ্সমিতির স্চন1 হয় । এই সভায় অক্ষযকুমার 

দত্তের পোষকতায় কিশোবীটাদ মিত্র প্রস্তাব করেন, "্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন, 
হিন্দবিধবার পুনবিবাহ, বাল্যবিবাহবর্জন এবং বনুবিবাহ-প্রচলন-বোধের 

নিমিত সমিতির শক্তি বিশেষভাবে গ্রয়োগ করা হউক |” 

মহুধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমিতির সভাপতি, এবং কিশোবীটাদ 

মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত যুগ্মসম্পাদক ছিলেন । এই সমিতির সত্যগণের 

মধো রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায়, প্যারীাদ মিত্র, রসিকরুষ 

মল্লিক ও রাধানাথ শিকদারের নাম উল্লেখযোগ্য 1* 

* এই সঙ্গতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন। জীমন্মধনাথ ঘোব-লিখিত 'কর্পাবীর 

' কিশোষীটাহ দির" পুত্কের »৯-১১১ পৃষ্ঠায় অক্টব)। | 



সাময়িক পত্র পরিচালন 

পবিচ্যাদর্শন। 

'অক্ষয়কুমার খন তত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক, সেই সময় টাকী- 

নিবাসী প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় “বিষ্যাপর্শন' নারে একখানি 

মাসিক পর প্রকাশ করেন। ১৮৪২ শ্রীষ্টান্জের জুন মাসে ( আঘাঢ, 
১৭৬৪ শক) উহান প্রথম সংখা! গ্রকাশিত হয়। এই পত্রের প্রথম 

সংখ্যায় পর-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :-- 

ূ বখন যে জাতির মধো সভাত| প্রবেশ করে, তাহার পূর্বেই এই 

প্রকার প্রকাশ পরের স্ত্রী হইয়! বিস্তার পথমুক্ত হইতে থাকে । এই 

পরম প্রিয়কব নিরমের পশ্চান্থ্তি হইয়া আমরাও বঙজদেশের মৃতপ্রায় 

ভাষার পুনকুদ্দীপনে ঘত্র করিতে অভিলাষ করিয়ান্ছি, বিদ্ধ পাঠক গণকে 

কি প্রকাবে তু$$ করিতে চেষ্টা করিব এই চিন্তা এইক্ষণে কেবল সংশয়ে 

পরিপৃণ্ বিল, যেহেতুক আমাদিগের এবন্প্রকার উদ্যোগের সভায় এতন্দেশে 

পূর্বে এরপ কোন কল্পনার সৃতি হয় লাই, যে তাহার অন্থগামি হইয়া 

আমরাও আমারদিগের অভিপ্রেত ব্যাপারে তত্তল্য রচনাদি কনিতে 

উদ্ভত হই, স্তরাং এপ্রকার পৃতন বন্মে আমর! অতিশয় ভীতচিত্তে 

অগ্রসর হইলাম, এবং সংশয়াপন হইয়া বিগ্ভাধিগণকে এই পথকে অব্লখন 

করিতে নিমন্ত্রণ করিতেছি । 

রঃ ক ষ্ঠ 

সম্প্রতি এই পঞ্রের বিশেষ তাৎপধ্য ব্যক্ত করিধার অন্ত ইছার . 
সঙ্েপ বিবরণ নিরদেশে প্রকাশ করিতেছি । এতৎ পত্রে এসত, সকল 

বিষহের জলোচন] হইবেক, বন্ধারা বঙ্গতাযায় লিপি বিভা বর্তষান, রীতি: 
উত্তম হইয়! সহক্জে ভাব প্রকাশের উপায় হইতে পারে ( খরাপূর্যা' 
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নীতি, ও ইতিহাস, এবং বিজ্ঞান প্রস্তুতি বছবগ্তার বৃদ্ধি নিমিত্ত নানা 

প্রকা৭ গ্রন্থেৰ অনুবাদ কা যাইবেক, এবং দেশীয় কৃরীতির প্রতি বঞ্থবিধ 

যুক্তি, ও শ্রমাণ দশাইয়! নাহার নিবৃত্তির চেষ্টা হখবেক। ভতভিন্ন 

বপকাদিপিখনে এক২ প্রকার নুতন নিয়ম প্রন্ট করা যাইবেক , 

এইক্ষণে কবিতা বীতি আমারাদগের ভাষায় উত্তম নাহ, অনএব 

তাহার প্রতি অধিক যত্র কগ! অত্যন্ত প্রশ্নোজন বোধে সব্বদাই মাধারণ 

লেখকাদগকে তরকদ্ধাব। মাবধান করিব, এবং উত্তম কবিতা বিনি [লথিষ! 

প্রেরণ করিবেন, তাহ অবশ্য আমাবদিগেধ বিঢাগের মছিত প্রন্থাশ 

কবিতে ক্রুটি কবিব না। 

“বিগ্যাদশন” নার ছয় মংখা বাহিব হইবাছিল। 

“তত্ববোধিনী পত্রিকা” 

তত্ববোধিনী লভা প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছু দিন পরে দেবেন্দ্রনাথ 

সভার একখানি মুখপত্র প্রচারের প্রয়োজন অন্থ্ভব করিলেন । 

কোন বাক্তিকে ইহাব সম্পাদকতার ভার অর্পণ কর! যার এই 

গুকতর বিষয়টি সভার বিবেচা হইলে অবশেষে স্টিরীকৃত হইল যে, 

প্রাথিগণ “বেদান্ত ধশ্মামুবায়ী সন্ন্যাস ধন্ধেব এবং সগ্যাসীদিগের প্রশংসাবাদ* 

এই বিষয়টি অবলম্বন পূর্বক এক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীদেবেন্্রনাথ 

ঠাকুর মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করিবেন। বাইর প্রবন্ধ সর্বোৎকৃষ্ট 

হইবে ভিনিই সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হইবেন । ভবানী চরণ সেন 

অক্ষ্ুকুমাব দত্ত প্রসূতি কৃতবিষ্য ব্যক্তিগণেব মধ্যে ইহার প্রতিযোগিতা 

হয়। অক্ষয় বাবুব প্রবন্ধটি সর্ষোৎকৃষ্ট বলিয়৷ বিবেচিত হইলে, ইনি 
৩০৬ টীকা বেতনে নিযুক্ত হল। তখন এই পদ 'গ্রস্থ-সম্পাদক ত।' বলিয়া 

অভিহিত ছিল। ইঠাকে সভারগ কোন কোন কাধ্য করিতে হইত ) 
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এতত্ডিন্ন, উদ্ভিদাদি বিজ্ঞান বিবযে উপদেশ পাইবার জগ্র মেডিকেল কলেজে 

গমন কারতেন ।--অক্ষয়-চরিত+, পৃ. ১৮১৯ | 

১৬ আগস্ট ১৮৪৩ তারিখে তত্ববোধিনী পত্রিকা সর্বঞুথম 

প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা প্রকাশ প্রপঙ্গে মহধি দেবেজ্নাথ তাহার 

“আম্মজীবনী'তে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা ও নিষ়্ে উদ্ধৃত হইল £-- 

'- একটি যন্ত্রালয়, একখানি পত্রিকা, অতি আবশ্যক হই । 

আম ভাবিলাম, তববোধিনী নভার অলেক সভ্য কাব্য শত্রে পরস্পর 

বিচ্ছিন্্ভাবে আছেন । তাহারা সভার কোন সংবাদই পাল না, অনেক 

সময় উপস্থিত হইতে ও পারেন না । সভার কি হয়, অনেকেই তাহা অবগত 

হেন । বিশেষ: ভ্রাঙ্গনমাজে বিগাবারীশের ব্যাখান অনেকেই শুনিতে 

পান লা, তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক | নার, রামমোহন বাধ জীবদ্দশায় 

বন্ধগুণন বিস্তার উদ্দেশে যে সকল গ্রন্থ এণয়ন কেন, তাহারও প্রচার 

সাবশক | এতদ্ব্যবতঠ, যে সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র 

শোধন সাঙতা করিতে পাবে, এখন সকল বিষন্ও প্রকাশ হওয়া 

আবশক । আমি এইহকপ চিস্তা। করিয়া ১৭১৫ শকে তত্ববোধিনী পত্রিকা 

গচাবের সংকল্প কার। পান্জকার একজ্রন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্ুক । 

সভাদিগের মধ্যে অনেকেরহ রচনা পরীক্ষা কবিলাম । কিন্তু অক্ষয়কুমার 

তর বচন। দেখিপ্া আমি তাহাকে মনোনীত কাবলাম । তাহার এই 

»চনাতে গুণ ও দোষ ছুইই প্রতাক্ষ করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই 

যে, তাহার রচন। অতিশয় হাদয়গ্রাহী ও মধুর। আর দোষ এই 

বেখ ইহাতে তিনি আটা-জুট-মশিত ভম্মচ্ছাদিত-দেহ তকতলবাসী; 

সন্প্যাসীর শ্রশংস! করিয়াছিলেন । কিন্ত চিহ্ুধারী বহিঃসক্স্যাস আমার, 

মহবিকুদ্ধ। আছি মনে করিলাম, বদি মতামতের জল্ক নিজে সতর্ক খ্বাফি,' 
তাতা হইলে ইহার দ্বার! অবশ্যহী পঞ্তিক! সম্পাদন করিতে পারব /: 
কল: তাকাই ঠইল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয় রারুকে &:. 
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কাধ্যে নিযুক্ত করিলাম ।* তিনি যাহা লিখিতেন তাহাতে আমার 

মততবিরুদ্ধ কথ! কাটিয়া দিতাম এবং আমাব মতে তাহাকে আনিবার 

জন্ত চেষ্টা কবিতাম । কিন্তু তাহ! আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল 

না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায় ! আমি খুজিতোছি ঈশ্ববের 

সহিত আমার কি সম্বন্ধ, "্বার তিনি খুঁজিতেছেন, বাহা বস্তর সহিত 

আনবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ। আকাশ পাতাল প্রভেদ। ফলতঃ আমি 

ভাহাধ সায় লোককে পাইয়। তত্ববোধিনী পত্রিকার আপান্থবপ উন্নতি 

করি। অমন বচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম । 

'তখন কেবল কয়েক খান! সংবাদপত্রই ছিল। তাহাতে লোকহিতকর 

জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হই না। বঙ্গদেশে তত্ববোধিনী 

পত্রিক! সর্ববপ্রথমে সেই অভাব পূণ করে। বেদ বেদাস্ত ও পবব্রহ্ধেব 

উপাসন! প্রচার কৰা আমার যে মুখ সংকল্প ছিল তাহ! এই পত্রিকা 

হওয়াতে স্সিদ্ধ হইল। 

“তত্ববোধিনী পত্রিকা? প্রচাবের কথা পূর্বেই বলা হুইয়াছে। 

কিন্তু অক্ষয় বাবুব চেষ্টায় ইহাতে বন্ধ বিষয় ব্যতীত, সাহিত্য, 

বিজ্ঞান পুরাতত্বাদি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিসয়ুগুলি আলোচিত হইতে আরন্ত 

হয়। ইতা। পূর্বের কিরূপে সম্পাদিত হটন্ন, তথ্ধিষয়ে এ স্থলে কিছু উ্লেথ 

কর! আবশ্যক হইতেছে । অহানুভব দেবেস্্রনাথ ঠাকুর এসিষাঁটিক 

সোসাইটা কর্তৃক প্রদদশিত পথ অবলম্বন করিয়া পেপার কমিটা (৯৪ 

(00770216699) নামে একটি প্রবন্ধ নির্বাচনী সভা সংস্থাপন করেন ।, 

কমিটার পাঁচজনের অধিক সভ্য (শ্রস্থাধ্যক্ষ ) সংখ্যা ছিল না; অক্তান্চ 

সভ। সমিতির যেব্প দিয়ম ইহারও সেইক্প ছিল--একজন গ্রস্থাধ্যক্ষ 
০ পপি শি পতি শত তি ৩ ৯৩ পি শি -৮ ৮ প্রতিনা তনপ শ পি তি পপ বিপাশা পপ এ জজ 

* প্রথমে তিনি ৩২ বেতনে নিষুক্ত হন। এই বেতন বুদ্ধি পাইর। ৪৫২ ও শেখে 

* টাক হুয়। 
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অবসর গ্রতণ করিলে অপয় একজন মনোর্নীত হইয়া! ষ্ঠাহার স্থান পূর্ণ . 

করিতেন । পণ্ডিলবর শ্্রীঈশ্বরচন্ত বিগ্থাসাগর শ্রীযুক্ত বাবু (এক্ষণে 
ডাক্তার) বাজেশ্রলাল মিত্র শ্রীযুক্ত বাবু ( এক্ষণে মহহি ) দেবেশ্ানাথ 

ঠাকুব শ্রীধুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বন্দু ভ্ীযুক্ত বাবু মানন্দকৃঞ্ণ বন্ধু ৮ শ্রীধর, 
নয়রত। ৬ আনশচন্ত্র বেদার্তবাগীশ ০ প্রপ্পকুমার সর্ধবাধিকারী 

৬ পাধাপ্রসাদ রায় ৬ শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় (প্রভৃতি মঙোদয়গণ ইহার 

সন ছিলেন। সভার নিয়ম ছিল যে, কি গ্রন্থ-সম্পাদক, কি গ্রন্থাধ্যক্ষ 

ক অপর কোনও বাক্তি কে বছ্পি পত্রিকায় প্রকটিত করিবার অভিলাবে 

কোনও প্রবন্ধ বচনা করেন, প্রবন্ধ নির্বধাচনী সভার 'সধিকাংশ সত্য 

কর্তৃক অগ্রে তাহা মনোনীত ও আবশ্যক হইলে পরিবন্তিত ও সংশোধিত 

হইলে বে পত্রিকাস্থ ঠঈবে 1১৭৭৭ শকের ২৩এ শ্রাবণ 'কারিখের 

মধ্যক্ষ সভার অধিবেশনে শ্তিনি [অক্ষরকুমার ] পেপার কমিটার সভ্যশেণী 

তৃক্ত হন | ( 'অক্ষয-চবি তা, পু ১৯২১) 

ন্বক্ষয়কুমার বার বংসর। ই ১৮৪৩--১৮৫৫, দক্ষতার সহিত 
'হববোধিনী পত্তিক। সম্পাদন করিয়াছিলেন । তীহার পিখিত বত 

রচনা এই পজিক্ষার পৃষ্ঠ! অলঙ্গত করিয়া আছে। মহবি দেবেন্দ্রনাথ 

লিখিয়াছেন £-- 

তত্ববোধির্গী পত্রিকার এক সমদ্নে ৭০* জন গ্রাক ছিল; তাহ! 

কেবল এক অক্ষ বাবুর দ্বাবা। অক্ষয়কুমার দত্ত বদি সে সময় পিক 
সম্পাদন না কলিতেন, তাহা হইলে তত্ববোধিনী পঞ্জিকার এরপ উন্নতি 

কখনহ হইতে পারিত না।--ব্রাঙ্গ-সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের 

পরীক্ষিত বৃত্তান্ত", পৃ. ২১। 

অবশ্ত 'তত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠা গ্রসঙ্গে সম্পাদক ছাড়া গ্রঝঙ্ছ: 
নির্বাচনী সভার কথাও স্মরণীয় । ১৭৮১ শকে তত্ববোধিলী আভা, 

সঙ্গে সঙ্গে এই সভাও বিলুপ্ত হয়। ্ এ 



কলিকাতা লশ্বাল হ্লুলের প্রধান শিক্ষক 
১৮৫৫ গ্রীষ্টাবের প্রথমার্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্যাসাগব নদীয়া, বদ্ধনান, হুগলী 

ও মেদিনীপুরে অনেকগুলি মডেল বা আদর্শ বঙ্গবিগ্যালয় প্রত্ি্ার 

আমোজন সম্পূর্ণ করেন। তিনি বাংলা বিদ্যালয়গ্লির শিক্ষক-নির্ববাঁচনে 

মনোযোগ দিলেন; কারণ, তিনি জানিতেন, এই সব শিক্ুকের 

ঘথোপযুক্তরূপ জ্ঞানের উপরই সবকারী শিক্ষাব্যবস্থার সাফলা নির্ভর 

- করিতেছে । পরীক্ষায় দেখা গেল, শিক্ষক-পদ্দপ্রার্থীদের মধ্যে অতি অগ্প 

লোকই সরকারী মডেল স্কুলগুলির ভার লইতে সমর্থ হইবে । এমনই 

করিয়া গ্িক্ষিকদের শিক্ষাদানের জন্য একাট নম্মাল স্কুলের প্রয়োজনীয়তা 

নিঃসন্দেহে প্রতিপাদ্দিত হইল । এই সমষ তিনি প্রস্তাবিত নশ্মাল স্কুলের 

হেড মাস্টারের পদের উপযুক্ত এক জন লোকফকেও পাইলেন, তিনি 

অক্ষয়কুমার দত্ত । “লীভা ও অগ্ত কোন কারণবশত: শক্ষষবাবু তখন 

তত্ববোধিনী পত্তিকন ও ব্রাঙ্গপমাজের নিকট হইতে বিদ্বায় 'গ্রহণেচ্ছুক 

হন। এ অবদ্ধাম যুখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে প্রধান শিক্ষকের 

পদ গ্রহণের কথা বলিলেন, তন তিনি অত্যন্ত আহলাদের সহিত 

ব্লিলেন “ভা! হলে খাচি 1৮-অক্ষয়-চরিত?, পু. ৩৭-৩৮। 

“তত্ববোদিনী পত্তিকা'র সহিত সংশ্লিষ্ট থাক। কালে অক্ষয়কুমার 

বিষ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন । এমন কি, অক্ষপ্- 

কুমারের সনির্বদ্ধ অন্ুবোঁধে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার অনেক রচনাও 

লধত্বে দেখিয়া দিয়াছেন ।* অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে বিগ্ভালাগধেন উচ্চ 
ঞ 

০ সা পা পা উপ ০- ০ পা পা পাপ সপ পাজা ্ জপ পপর | আপ আপ উ ০৬৮ 

* রাজনায়ারণ বনু লিখিক্লান্েন £--"আনেকে অবগত নহেন যে, দেবক্্রনাথ ঠাকুর ও 
বিদ্যাসাগর মহাশগ্ধের নিকট অন্গয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাহার তার 

াবিত্তর সংশোধন করিয়া দিতেন 1”--“বাঙ্গল। ভাব1 ও সাহিত্য বিধয়ক 
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ধারণাই ছেল । তিনি নশ্বাল স্কুল প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অক্ষয়কুমারকফে 

সুপারিশ কবিরা ২ জুলাই ১৮৫৫ তারিখে শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষকে এই 

প॥ পিপিলেন ১7 

7 ৮০৪] ০০০০০৪৪ 6056 6 2586৩, ০00৩ ডে 7৪, 1860 ৯20 $৩ 

062507618৭১ 60 09? 000706225 9 920919997 ০0: 819 1015859066০ 20689 
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ভাত্পধ্া :--তববোধিনী পত্তিকার সর্বজনবিদিত সম্পাদক বাবু অক্ষয়- 
কমার দত্ত নম্মাপ ক্লাসগুলির প্রধান শিক্ষক হন-_ইহাই আমার অভিমত | 
বমানলে প্রথম শ্রেণীর বাংলা লেখক অতি অল্পই আছেন : অক্ষয়কুমার ' 
সেই সর্দোৎকুষ্ট লেখকদের অন্যতম 1 ইংরেজীতে তাহার বেশ জঙ 
আছে, এব" সাধারণ জ্ঞানের প্রাথমিক তথ্যসমূহ-সঙ্ষষ্ধে তাহার অগেস্ছা 
যোগ্যতর লোক পাইবার সম্ভাবনা নাই 1” 

শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের গ্রন্ভাব টি: ননী 
১৭ জুলাই ১৮৫৫ তাতিখ হইতে বিষ্যাসাগরের তব্াবধালে, কলিকাতা 



২২ অক্ষয়কুমার দত্ত 

একটি নশ্বাল স্কুল খোল! হুইল । স্বতন্ত্র বাড়ী না পাওয়ায় আপাততঃ 

নশ্মাল স্কুল সকালবেলা ছুই ঘণ্টার জন্য সংস্কৃত কলেজেই বসিতে লাগিল। 

স্কুলটি ভুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; উচ্চ শ্রেণীর ভার-প্রধান শিক্ষক 

অক্ষয়কুমার দত্তের উপর, এবং নিয় শ্রেণীর ভাপ ছিল-দ্িতীয শিক্ষক 

মধুস্থদন বাচস্পতির উপর । অক্ষয়কুমার ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে, এবং 

বাচস্পতি বাংল] ? সংস্কৃত শিক্ষ। দিতেন । 

কিন্ত অক্ষয়কুমার দীর্ঘকাল কলিকাতী৷ নশ্মাল স্কুলে শিক্ষকতা করিতে 

পারেন নাই । দারুণ শিরোবোগে তিনি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দেব আগস্ট মাসে 

এক বৎসর, পরে ছয় মাস করিয়। ছুই বার ছুটি লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

শেষে ১৮৫৮ ত্রীষ্টাবখের আগস্ট মাসে তিনি পদত্যাগ করেন । তাহার 

স্থলে প্রতিনিধি হিসাবে সংস্কৃত কলেঞ্জের প্রাক্তন ছাত্র রামকমল 

ভদ্রাচার্য (আচাধ্য রুঞ্চকমলের অগ্রজ ) কাধা করিরাছিলেন। শেসে 

তিনিই স্থায়ী ভাবে নশ্মাল স্কুলে হেভ মাস্টার নিযুক্ত হন। 

শেষ জীবন 

অক্ষয়কুমার ছুরারোগা শিরোরোগে অকর্মণ্য হইয়! পড়িলেন। 

চিকিৎসা বাস্থুপরিবর্ততনাদি ব্যাপারে তাহার বায় বুদ্ধি হইল। এই সময় 

তত্ববোধিনী সভা মাসিক বৃত্তি নির্ধারণ করিয়! তাহাকে মাংসারিক 

দুশ্চিন্তা হইতে কতকটা। অব্যাহতি দিযাছিলেন ৷ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি 

লিখিয়াছেন £_.. ৮. 
দ্বেশ-মান্ত পঞ্ডিতবর জীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এ বিষয়ের 

জন্ত' বিশৈহ উদ্যোগ পাইয়াছিলেন। তাহা কর্তৃক বিরচিত সে বিষন্বের 



শেষ জীবন হ্ 
চি 

বৃতান্ত ১৭৭৯ সতবশ উনআমী একের (১২৬৪ সালের ) কার্তিক মাসে 

শত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ।* 

নত্তাস্তটি উদ্ধত হইল ₹-_- 

বিশেষ সভার প্রস্তাব । 

২৯ ভাক্্র---১৭৭৯ 

'তত্থসোধিনী পাত্র প্রচারিত হওয়াতে এতদেশীয় লোকদিগের 
ঘে নানা গুকতব উপকার লাভ হইয়াছে, ইহা বোধ বিশিঃ্ ব্যক্তিমাত্রেই 
স্বাঝাব ককিষ্বা থাকেন। আগ্চোপাস্ত অন্তুধাবন করিয়! দেখিলে ভ্রীযুত 
বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত এই তরবোধিনী পরিকা কগ্টির এক জন প্রধান 
উদ্চোগী এবং এই মঞ্তোপকারিণী পত্রিকা অসাধারণ স্ত্ীবৃদ্ধি লাভের 
আথতীয় কারণ বলিয়া বোধ হইবে। ভ্টাহারই বড়ে ও পরিশ্রমে 
তত্ববোধিনী পত্রিক? স্বাত্র একপ আদরভাজন ও সর্বসাধারণের একপ 
উপকার সাধন হইয়া উঠিক্লাছে। বস্তুতঃ তিনি অনন্তমনা ও অনগ্তকণ্শী 
হইছ। কোহল তকবোধিনী পত্রিকার শ্রীবুদ্ধি সম্পাদমেই নিয়ত নিবিষ্টচিত্ত 
ছিলেল। তিনি এই পর্রিকার স্রীবৃদ্ধি সাধনে কৃতসক্ষর হইয়া অবশান্ত 
শতু/ৎকড পরিআম দ্বারা শরীর পাত করিয়াছেন, বলিলে বোধ হয়, 
অত্যুক্তি দোবে দূসিত হইতে হয় না। তিনি যে অতি বিষম শিরোরোগে 
শক্কান্ত হইয়া দীধকাল অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাহা কেবল 
& শতাৎকট মানসিক পরিশ্রমের পরিণাম, ভাঙার সন্দেহ নাই । অতএখ 
বিনি তত্ববোধিনী পরিকাহ নিষিত্ব শরীবপাত করিয়াছেন. সেই মঞোদয়কে : 
সহশ্র সাধুবাদ প্রদান কর! ওত্ঠান্ভার প্রতি তথোচিত কঁতজ্ঞতা গদশনি 

পপ ২ পপ লজ পাপ ০০ ৯ ০ পপ সপ ৯ পপি আলী পতিদ্পস এ ভ ৬৩ শশা ০ সিক্স ০০০০০০০০০42 এ স্পা 

* মহেজানাণ বিদ্যানিধি : 'জীবুত বানু অঞাকুধার দগ্থেঃ নীবন-বা, (শক, 
১২৯২ নাল ) প' ২৬৩। - 
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করা অত্যাবগ্যক, না করিলে তত্বোধিনী সভার সভ্যদিগের বরতুষ্যা্ঠানের 

খাতিক্রম হয় । 

দীর্ঘকাল ছুবস্ত রোগে আক্রান্ত থাকাতে অক্ষয়কুষাৰ বাবুর আষের 

সক্ষোচ, ব্যয়ের বাহুল্য এবং তন্গিবন্ধন অশেষ “রুশ ঘটিবার উপক্রম তইয়। 

উঠিয়াছে। এ সময় কিছু অর্থ সাহাষ্য করিতে পারিলে প্রকতবপে 

কাতজ্ঞতা প্রদশন করা হয়। এই বিবেচনায় গত শ্রাবণ মাসের দ্বাদশ 

দিবসীয় বিশেষ নভায় শ্রীধুত বাবু কানাইলাল পাইন প্রস্তাব করেন, বে 

তৰবোধিনী সভা হইতে কিছুকালের জন অক্ষয়কুমার বাবুকে সাহায্য 

প্রদান করা যায়। তদন্ুসারে অগ্য সমাগত সত্যেরা নিগ্ধীরিত করিলেন, 

অক্ষয়কুমাব বাধু যত দিন পধ্যস্ত সম্যক সুস্থ ও স্থচ্ছন্দ শরীর হইঝ 

পুনরায় পরিশ্রম গম না হন, তত দিন ভান সভ1 হইতে আগামী আশ্বিন 

মান অবধি পঞ্চবিংশতি মুদ্রা মাসিক বৃত্তি পাইবেন । আর ইহাও 

নিদ্ধীরিত হইল যে এই প্রতিজ্ঞার প্রতিলিপি অক্ষপ্নকুমাপ বাবুর নিকট 

. প্রেরিত হর এবং সর্বসাধারণের গোচরার্থে তত্ববোধিনী পত্রিকাতেও 

অবিকল মুদ্রিত হয় ।--“তত্ববোধিনী পত্রিকা”, কার্তিক ১৭৭৯ শক, পৃ. ৮৪ । 

কিন্তু বেশী দিন অক্ষয়কুমারকে এই বৃত্তি গ্রহণ করিতে হয় নাই। 

ইতিমধ্যে তাহার পুস্তক গুলির আয় যথেষ্ট বাড়ি! গিয়া তাহার অবস্থা 
অনেকটা সচ্ছল হইয়াছিল । 

অক্ষয়কুমার বালি গ্রামে, গঙ্গাতীরে প্রায় এক বিঘা জমির উপর 

উদ্ভান-সমেত একটি গৃহ নিশ্বাণ করেন। উদ্যানটির নাম নাঁখেন-_ 
“শোভনোগ্ঠানঃ ৷ বিচিত্র বুক্ষ লত! গুল্ম উদ্যানের শোভা! বৃদ্ধি করিয়া- 

দ্বিল। একখানি পত্রে তিনি রাজনাবায়ণ বন্গকে লেখেন :--"আমার 
আশ্রম-বৃক্ষগুলি বড়ই ভাল আছে। তাহাদিগকে সতত দেখিয়া! ও 

লালন পালন করিয়। সমধিক স্থতখখী হই ।” শিরোরোগে কাতর হইলে এই 
উদ্যানে 'বিচক্পণ কষিয়া অক্ষয়কুমার অনেকটা উপশম বোধ করিতেন । 
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৩১ ন্ৎসর দুরস্ত রোগে ভূগিবার পর ২৮ মে ১৮৮৬ (১৪ জা 
১২৯৩, বাক্রি অন্থমান ৩-১৫ মিনিট ) তারিখে তাহার সকল জালা- 

যন্ত্রণার অবসান হয়। তাহার মৃত্যুতে “সানপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :--. 
এমন একটী অূলা ঝড় গারাইয়। আমর] সকলেই তাহার জন্তু 

কাদিতেভি, বঙ্গবাসী মাঞ্ডেই ক্টাহার শোকে ম্রিরমাণ। আমর! প্রস্তাব 

কবি কলিকাতা সেনেট হাউসে অক্ষরকুমার দত্তের একটা প্রতিমৃত্তি স্বাপন 
কবিবার কল্তু দেশেব লাক সধড় হটন। 

ঘছনাবলী 
অক্ষরসুমারের নিকট বাংলা ভাষা অশেষ খণী। তিনি 'জ্ঞান- 

বিজ্ঞানে কথা প্রাঞ্ুল অথচ হৃদয়গ্রাহী ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। 
প্রকাশকাল-সমেত ত্বাহার রচিত পুস্তকগুলির একটি ভালিক। দিতেছি । 

১। অনজমোহৃন | উৎ ১৮৩৪ (?) 
নকুড় চন্দ্র বিশ্বান “অক্ষম-চরিতে' ( পু* ১৪) এই পুষ্তকখানি সন্বদ্ধে 

লিখিয়াছেন :- 

শ্যনাধিক চতুর্দশ বৎসর বরঃক্রম কালে বাবু অক্ষয়কুমার দণ্ড 
“অনঙগমোতন” নামে একখানি পদ্চময় প্রশ্ব রচনা করেন। ই বর্তমান 
বটতলার গ্রস্বাবলি হইতে কোনও অংশে উৎকৃষ্ট নহে। ইহা “কাধিনী 
কুমারের" সমতুল্য-_তদ্রুপ রুচির পরিচায়ক । গ্রস্থকারের আত্মীয়বর্গের 
নিকট ইহার একথণ্ড ছিল, সন্প্রতি ন্ট হইয়াছে । 

২। ভূুগোল। ইং ১৮৪১। পু. ৭৫ । ৃ 
ছুগোল। তন্ববোধিনী সভার অধাক্ষদিগের খ্বছুদতানুসায়ে তৎস্তা 

অঙ্গরকুসায দত করত প্রস্তুত হইরা ত্ঠযোধিনী সভা $ইতে যুর্াধিত হই: 
কলিকাতা। শকাঙ্দাঃ ৭৬৬ । ্ 

বি 
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“ভূমিকাস্য গ্রন্থকার লিখিতেছেন £- 

ইদান্* £দশঠিতোৰ বিছ্োহসাহি মহাশয়দিগের দৃঢ় উদ্যোগে 

স্বানে২ ষে প্রকার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ক্রমে বঙ্গভাষাব অনুশীলন তহতেছে, 

তাহাতে ভবিষ্যতে এ দেশীয় ব্যক্তি গণের [বা বুদ্ধির উন্নতি হওনেব 

বিলক্ষণ সপ্তাবন! আছে, কিন্ত এ ভাষায় এ প্রকাব প্রচ্ৎ গ্রস্ত দৃ্ট তয় ন। 

যে তগ্বারা বালক দ্িগকে স্ুচীকপ্ধপে শিক্ষা প্রদান করা বায়) এই 

স্যোগযুক্ত সময়ে দি এ অকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেখেন উপকার সম্ভবে 

এই মানস করিয়া চন্দ্রও্রধ|লোতি উদ্বান্ত বামনেব শ্তাষ দীর্ঘ আশাম আসক্ত 

হইয়া বহুরেশে বন্ধ ইংরাজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধত করিয়া বালক দিগেব 

বোধগম) অথচ সশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল পুস্তক প্রস্তত করিয়াছি । *. 

এই পুস্তক প্রস্থত হইয়! উপায়াতাবে কিয়ৎকাল অপ্রকটিত ছিল, 
পরে তত্ববোধিনী সভা বিশেষকপে সপ্রসম্স। ইয়া স্বীয় বিব্যর় দ্বারা 

ইহাকে প্রকাশিত কনুত মে প্রকার কৃপা বিতবণ করিলেন, তাহাতে 

সাহস পূর্বক কহিতে পাব, বে উক্ত সভাব একপ অনুগ্রহ না হইলে এই 

পুক্তক সাধারণ সমীপে কদাচ এরপে উদ হঈত না, অতএব চিত্তমধ্যে 

এই অতুল উপকারকে যাবজ্জীবন জাগক্ুক বাখিয়া ভাহার কপ! মূল্যে 
বিক্রীত থাকিলাম । 

এই ছুণ্পরাপ্য পুস্তকথানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিমদের গ্রন্থাগারে 
আছে। 

৩। স্ত্ীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় 
সান্বুসরিক সভার বক্তৃতা । ইং ১৮৪৫। পূ. ৮। 

4 77180007587 7880. %6 509. 11270 07579 40105531880 51৮৬৮- 
2৪৮5 ৮7 85১০০ 081599 0992982 1003660- 0810560%, 1১12660 2% 2৩ 
ন19680 0990002096 11855০ 1548 

এই পুপ্তিকার গোড়ার ও পৃষ্ঠায় ইংরেজীতে তৃতীয়' হেয়ার- 
সাস্বৎসরিক সভার (১ জুন ) কাধ্যবিবরণ আছে। পরবর্তী ১-৮ পৃষ্ঠায় 
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দত-মহাশয়ের বক্কৃতাঁটি মুক্রিত হইয়াছে । এই পুস্তিকাটি অভীব 
দুশ্্াপা ? এই কারণে আমর নিয়ে বক্তৃতাটি হুবন্থ উদ্ধৃত করিলাম ।-. 

সভা আরম্ক হইলে শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত বন্তু'তা করিলেন, 
যে সপ্তা মেখাচ্ছম হইয়া পরে হুর্ধ্য প্রকাশ হইলে চিও কি প্রকার প্রফুল্প 
হয়! প্রীম্মেতে গাত্র দাত হইয়া পরে মন্দ মনা লীগুল বায়ুর হিল্লোলে 
শরীর নিগ্ধ তাতে আরম্ভ হইলে অন্তঃকয়ণে কি প্রকার সন্ভোষের উদয় 
হয়। সেই" কপ হিশ্দুদিগেদ মলিন চরিত্রকে ক্রমশ: উৎকৃষ্ট দেখিয়। চি্ত 
আনন্দে পাঁরপূর্ণ হইতেছে । আমরা কত কাল আক্ষেপ করিতেছি, যে 
স্বদেশের মঙ্গল চেষ্টা কর! যে মন্ুষোর প্রধান ধশ্ম তাহা ভাগতবর্ন্থ 
লোকদিগের চিত্ত হইতে লুপ্ত হইয়াছে-_অন্থৎসাহ, অল্প প্রতিজ্ঞা, দ্থেষ, 
কলঠ, বিচ্ছেদ আমারদিগের মঠাশক্র হইবাছে। আমর। কত কাল 
আক্ষেপ কমিতেছি, সে আমারদিগের জ্ঞানের প্রতি সমাদর নাই, 
সত্যের প্রতি জী/ন্য নাই, কোন কর্দের উদ্ধম নাই, এবং যতক্ষণ কোন 
'বপছ্ মন্্রকোপরি পতিত ন! হয় তত ক্ষণ তাহার প্রতি দৃক্পাতও 
হয় না). আমর! কত কাল আক্ষেপ করিতেছি, যে এদেনীয় লোফ 
ইতর অন্তর তার আহার বিহ্বারাদি অলীক আমোদকেই জীবনে মৃূলাধার 
কাধ্য বোধ করেন, এ প্রযুক্ত কিবি'ৎ কান্তার এঙ্গিক দুখ নিনিতে বাশি 
হাশ, ধন সমপণ করেন; কিন্তু উহ! তাহারা বিবেচনা করেন না, থে 
জগদীশ্বর কি নিমিত্তে ঠাতায়দিগকে ইতর পণ্ড অপেক্ষা জে করিয়া 
বুদ্ধয় সভিত ভূষিত করিয়াছেন? তাহার নিষ্মান্ধুসারে উপবুক্ত কণে 
ক্ষুধা শান্তি না করিলে যে প্রকাএ শরীরের স্ুস্থত! তজ্ হয়, উপযুক্ত রঙে. 
বুদ্ধির আলোচনা ন! করিলে লেইরপ হূর্থত। ও কদাচাঝ রূপ. ামসিক, 
রোগ উপস্থিত হর, এই.সত্যকে জ্ঞাত হইয়া স্কাহার! জানের. আবহেজা, " 
সর্ব! করিয়া আদিতেছেন। পুরোের বিবাহোপিলকে কত্ত জকি: জ্ 

টাক! পর নিক্ষেপ করিসাছেন, কিন সেই পুবার বিদ্যা উপাধীর 
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নিমিত্তে মাসে পাচ টাকাও বায় করিতে কুষ্টিত হ্য়াছেন। এক রজনীর 

অপবিত্র আমোদ উপলক্ষে ষাহার। সহম্ত্র টাক! অনায়াসে বয়ে করিস ছেন, 

তাহার! কোন বিদ্যালয়ের সাহাবা জন্ত দশ টাকা দান করিতেও বিমুখ 

ভইয়াছেন। এই প্রকারে এ দেশস্ব লোকের মন্্ঙ্যত্বের চিহু প্রান ছিল 

না। কিন্তু এক্সপ অবস্থা কত কাল স্থায়ী হতে পারে £ বায়ু প্রবাহিত 

না হইয়া কতক্ষণ স্থিব থাকিতে পারে ? কাল ক্রমে লোকেব মন: ক্ষেত্র 

পরিষ্কত হইতে লাগিল, এবং উৎসাহের বীক্ত অদ্কুরিত হইতে আর 

হইল। পল্মের স্াণ ফিনি অনুভব কবিষ়াছেন, তিনি বন্ধু্দগকে সেই 

ভ্রাণ সুধ প্রদান করিবার জনা অব্শ্য ষড্ভবান্ হয়েন। বাহার জানের 

স্বাছু প্রাপ্ত তইলেন, তাহার। সেই আস্বাদন সখ অগ্দিগকে দিবার জন্ত 

উৎসাঠি হইলেন। কিন্তু কিম কাল সে উৎসাহ কেবল মৌখিক 

উত্সাহ মাত্র হইল-_তদন্ুসারে কাধ্য হওসা ছুফধর হইল। আমবা বিগ 

বিষয়ে, লোকের উৎসাহ্ন বিষয়ে, রাজনিয়ম |ববযে কত আলোচনা করিয়াছি, 

ধন্মাধশ্ৰের বিষয়ে কত চর্চা করিয়াছি, এবং নাল! প্রকারে স্বদেশের 

মঙ্জলোন্নতি জন্থ কত আন্দোলন ও কত প্রস্তাব উখ্যাপন করিয়াছি 

কিন্তু মে কেবল আন্দোলন মাত্র হইয়াছে । ছুই বিদ্বান্ ব্যক্তির পরস্পর 

সাক্ষাৎ হইলে স্বদেশেক্ক মঙ্গল তাহারদিগের আলাপের প্রথম সুত্র হইত, 

কিন্তু পৃথক হইলে চিত্তপটে সে সমুদয়ের চিহ্নমাত্রও থাকিত না। কত 

ব্যক্তির অন্তঃকরণে উৎসাহের শিখা তণ সংযুক্ত অগ্নির ম্যায় একেবারে 

জাজঙ্যমান হইয়াও পরক্ষণে নির্বাণ তইয়াছে। সাধারণের হিতজজনক 

কত কম্ধের সুচনা হইয়াছিল, সে সকল কোন্ কালে লুগ্ত ভইয়াছে। 

এক দিবস যাহার অদ্কুর দু করিয়াছি, পর দিবসে তাহাকে উচ্ছিন্ন দেখিতে 

হইফ্জাছে। এই দ্ধপে স্বদেশহিতৈষি মহাত্বাদিগের কত বদ্ধ বিফল 

হইয়াছে । কিস্ত কত দিন বিন বর্ষণে মেঘ গর্জন হইতে পারে ? নিদ্রা 

হইতে জাগ্রৎ হইন্ব! মন্থুষ্য.কত ক্ষণ শধ্যাগত রহিতে পারে? ফেবল 
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ইচ্ছাতে লোক তৃপ্ত থাকিতে পারিলেক না! জভিলাধ কার্্যেতে পরিণত 

হইতে লাগিল, ধর্মের উন্নতি জন্ত তথবোধিলী স্ভা প্রতিষ্তিতা হইল, 

এবং এ দেশের সুখ স্বচ্ছনতার বৃদ্ধি নিমিতে বেঙ্গাল ব্রিটিশ ইঞ্জিয়া 

সোসাইটি সংস্তাপিত হইল । এই উভয় সভার সভ্োবা প্রতিজ্বার সতিত 

ঠাহারদিগের কণ্ম সম্পন্ন করিতেছেন। বিশেষতঃ এ দেশীয় লোকের 

উৎসাহ প্রবাহ তখন প্রবল দেখি, এবং তখন অস্তু:করণ সাহসে, পরিপূর্ণ 

হয়, ষখন এই সম্প্র্তকার ঘটনাকে স্মরণ করি---ষখন স্মরণ করি, ষে 

দির হন্রবালকাঁদগকে বি্ধ। দ্ানেব নিমিত্তে নগবস্থ সকল লোক উদোগি 

হইয়াছেন। আগ জাতি মধ্যে যদিও এ অতি সামান্য কাধ, কিন্তু 

হাপতবষ পরাধীন হহলে এ দেশীয় পোকেছ মধ্যে এমত শুভ জ্থুচক 

ঘটন। কদাপি হয় নাই--এমত একা কদাপি বন্ধ হয় নাই--- এবং এই 
উপলক্ষে সভাতে যে সমারোহ হইয়াছিল এদেশের কোন সাধাক়ল 
মঙ্গসম্তনক কন্টে এ প্রকার বন্ধ বাক্তি এক স্থানে এককালে কদাপি একভ্ 
হয় নাই । যেগ্কানে দশ জনকে একত্র দেখি সেই স্বানেই এই ভাবি 
২পু ভিত।ধি বিগ্ঞালয়ের* উন্নতি বিষয়ে আলোচন। করিতে ভীতি হয়, 
শিতেড় যকল মঙ্গলের আকব ফে জ্ঞান কেবল ঠচাভাই যে ইচার খান! 
বিস্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা এমত নহে, এই খটনাতে তারতবধের সৌভাগ্য 
দিবসের উযাকাল প্রাপ্ত দেশিতেছি । অন্থংসাহ, আলম), অন্থদেষাগ 
প্রতি যে আমারদিগের অপবাদ তাত! মোচনের উপক্রম দেখিতেছি, 
এবং থে এক্যের অভাব প্রধুক্ত এ দেশের সকল গুণ কন্টের হৃচন! বিফল 
হহয়াছে, এ বিষয়ে সেই এক্য সংস্কাপনের সভভাষনা গেখিয়। আনন্দিত 
হইতেছি। ধনি দরিদ্র, বিদ্বান্ অজ্ঞ, বৃদ্ধ বালক, ত্রাচ্গ পৌতুলিক সফল 

০৯ শপ 
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প্রকার ভিন্ন বর্ণস্থ, ভিন্ন মতস্থ, ভিন্ন ধশ্মাবলবি ব্যক্তি এ বিষধে একত্র 

হইয়াছেন । এই এ্রক্য সংস্তার়ী হলে কোন্ ছুঃখ মোচন না হইতে 

পারে? এক্য দ্বাৰা কত গভীর অরণ্য উচ্ছিন্ন হইয়াছে, রাজ্য সকল 

স্থাপিত হইয়াছে, নগব সমৃত নিশ্মিত হইয়াছে, এবং সভ্যতার আলোক 

প্রদীপ্ত হইয়াছে | এই প্রক্য সংস্কায়ী হইলে আমরা কেবল এক পাঠশালা 

প্রতিষ্ঠা করিয়াই কি তৃপ্ত খাঁকব 1--আমাবদিগের আশা কত দীর্থ 

হতইতেছে--আমারদিগের ভবসা কত বৃদ্ধি হইহকেছে । এই প্রক্য দ্বারা 

উৎসাহের শ্রোত প্রবল তইলে ফ্ত প্রকার মঙ্গল এইক্ষণে আমাবদিগের 

মনে জাগ্রং বাভয়াছে, সকল সফল করিবার সামর্থ্য হইবে । এ দেশের 

পাজনিয়ম যাহাতে উৎকুষ্ট হয়, অন্ায় কর স্থাপন খণ্ডিত তয়, শান্ত রক্ষার 

সুশৃঙ্খল ভয়, বিচার কাধ্য শসম্পন্ন হয়, কৃষিক!য্যের বুদ্ধি হয়, শিল্প কশ্মের 

উন্নতি তম, সাণিজেব বিস্তার তর, এবং ফাহাছে এ দশস্থ পোকেব লুখ 

স্বচ্ছন্দত। সম্যক 'প্রকারে বৃদ্ধি হয় তাহ! এই এক্য ভ্বাঝ। স্ুসম্পন্ধ করিতে 

চেষ্টাবান্ হইতে পাব । এইঞ্ষণে জরসার সহিত সে নুখেব দিবনকে 

প্রতীক্ষা কবিতেছি যখন ভারতববস্্ লোক আপনাবদিগের বুদ্ধি ও ক্ষমা 

দ্বার সমুদ্র পোত নিম্মাণ কানবেক, সেতু রচনা কনিবেক,। বাস ষ্র 

প্রদ্কত করিবেক; এবং স্বদেশোৎপঞ্ধ দ্রব্য দ্বার! স্বদেশে নানা প্রকার শিল্প 

কাখ্যের উন্নতি করিবেক। কিন্তু এইক্ষণে বে এই সকল মঙ্গলের চিহ্ন 

দেখিতেছি, এবং ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রত্যাশাতে পুলকিত হইতেছি, ইঙ্কার 

মূল কোথায়? নদীর শ্রোতে ন্গিষ্ধ হইয়া তাহার উৎপত্তি স্থান অন্বেষণ 

কহিলে ষে প্রকার পর্বত শিখরের প্রতি দৃষ্টি হয়, বাসু্রবাহে সৌগদ্ধের 
স্বাথ প্রাপ্ত হইয়া! তাহার আকর অন্বেষণ কবিলে ষে প্রকার মনোহর 

পুম্পোদ্যানের স্বরণ হয়, তত্রপ এই বর্তমান জ্ঞানের বৃদ্ধি ও তৎফল 

সৌভাগোর উপক্রষ আলোন। করিয়া সেই পরম হিতৈবির নাম ও সেই 

পরম দয়ালু বির চিত্র স্মরণ হইতেছে, ধাহার উপকার ত্বাঝা। এ দেশ 
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পূর্ণ রহিয়াছে, বাহার দয়াকে হদরঙজম করিয়া ভারতবর্ষের লোক কুতজ্ঞত) 

বসে আর্দ্র রহিয়াছ্েল, খাগার নামকে স্থাক্ি করিবার জঙ্ত এই সাম্বংসরিক 

সত! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং যাহার গুণাহবাদ করিবার জন্য আমরা আগ 

এহ অট্টালিকাতে একত হইয়াছি--এই মভাত্মার নাম লীযুক্ধ ডেবিড হেয়ার 

সাহেব । ভ্াার এই সতা জ্ঞান ছিল, যে পরের উপকার জন্য স্টাহার জন্ম, 

এবং পরের উপকার তাহার জীবনের সমুদয় কার্য ; এবং শরীর, বু, 

সম্পত্তি সমুদয় তিনি পরের ভিতের জন্গ সম্ণ করিয়াছিলেন । তিনি 

স্বদেশ হইতে ভাবতবধকে ভিন্ন জানিন্তেন না। এই সতোব প্রানি 

কাভার দঢ প্রভায় ছিল, ঘষে প্রথিবী তাগার জঙ্গভৃমি, এবং সমুদয় মন্থযা 

হার পরিবার । বিশেষতঃ জীহাৰ চরিত্র তখন বিশেষ বূপে হৃদয়জম 

হয়, যখন এ দদশের বিদ্যা উন্নতিস প্রতি দৃষ্টিপাত করা বার । কিয়ৎ 

সৃংলর পর্বে এদেশ অজাণ তিামবে আচ্ছন্ন ছিল । কিন্তু তিনি এ দুরবস্থা 

সহ্বা করিতে না পাবিবা এই অহ্কারময় ভারতবধকে জ্ঞানালোকে ' 

উদ্ল করিতে ধঞ$বান্ তইলেন, এবং লোকের দ্বারে ভ্বারে ভরমপ করিয়া 

"কাভার প্রতিজ্জাত কাধা অনেক ভাগে সম্পন্ন করিয়াছিলেন! এই 

নভোপকার সাধন জন্গ তিনি শারীবিক ক্লেশ, মানসিক পরিশম, অরেবি 

বাস্থ ইত্যাদি কোন্ প্রকানে যাগ না করিয়ান্িলেল 5 এইক্ষণে আমা 

যে কিছু জ্ঞান টপাজ্জন করিতেডি, সে কেবল তারই প্রসাগাৎ। 

প্টাহার প্রসাদাৎ আমরা শ্ত্ির নিয়ম সকল জ্ঞাত হটটতেছি, কাহার 

প্রসাদাং স্ধ্য লক্ষত্রাির স্বভাব জালিতেছি, তাহার প্রসাদাৎ গ্রহ চন্দ 

ধূমকেতুর দূর, পৰিমাশ, এবং গতিবিধি সকল শিক্ষা করিতেছি, ঠাহার 

প্রসাঙ্গাৎ পুথিবী্ষ স্বদেশ বিদেশাদি সমূহ স্বানের বৃত্তান্ত আলোচন! '- 

করিতেছি, তাহাব 'প্রসাদাৎ আমক়্] আপনারদিগের শরীরের নিয়দ, মনে; 
স্বভাব, নীতিজ্ঞান প্রভাতি নাম! বিষ্তা লাভ করিতেছি, অধিক কি বাহির, 

তাহার প্রসাদাৎ আমরা এক নূতন প্রকার ভ্যান ভূষিত - ায়োছণ: 



৩২ অক্য়কুমার দত্ত 

করিয়াছি । ভারতবর্ষের মহৎ বিদ্যালয় যে হিন্দু কালেজ, তাহ। স্থাপনের 

মূলাধার কারণ কোন্ ব্যক্তি ?--সকলেই অবশ্য ব্যক্ত করিবেন ষে শ্রীযুক্ত 
ডেবিড হেয়ার সাহেব । বঙ্গভাষাকে উন্নত করিবার অন্ প্রথম ষত্বুবান্ 

কোন্ মন্থুধ্য *-_ডেবিড হেয়।র সাহেব । উপদেশ দ্বার চিকিৎসা! বিধ্যা 

বিস্তাব জন্য মহোৎসাহী কোন্ পুকুম ?--ডেবিড হেয়ার সাহেব | অশেষ 

মঙ্গলের কারণ ষে মুক্ৰাযন্ত্র তাহার স্বাধীনতা গ্লাপনে বিশেষ উদ্যোগী 

কোন্ মহায্া--ডেবিড হেখার সাভেব। এই ৰপে এদেশের জ্ঞান বুদ্ধিব 
কাবণ সন্ধান জন্য যে প্রশ্ন কৰা যায়, সেই প্রশ্মেব উত্তরেই ভারতরাজ্যের 

বিদ্যা ৰূপ বৃক্ষমূলে হেয়ার সাহেবকে বীজ রূপে দৃষ্টি কঝ। যায়। তিনি 

আমানদিগকে হীরক দেন নাই, শ্বর্ণ দেন নাই, রজতও দান করেন নাই, 

কিন্ত তাহার অপেক্ষা সহত্র গুণ--কোটি গণ মৃলাবান বিদ্াবত্ব প্রদান 

করিয়াছেন । ভার চেষ্টা দ্বারা আমর! জ্ঞানের আম্বাদ প্রাপ্ত ভইয়াছি, 

এবং তাহার চরিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বার। দয়া ও সত্য বাবহার যে কি মহ্বোপকাবি, 

তাহ! পূর্ণ বূপে হাদয়ঙ্গম করিয়াছি । পীড়িতের রোগ শান্তি, বিপদগ,স্তেব 

দুঃখ মোচন, অবিজ্ঞকে পরামর্শ দান, নিরাশ্রক্ণকে আশ্রয় প্রদান ইত্যাদি 

হিতকাধ্য তীহাব চবিগ্রের ভূষণ ছিল। তাহার স্থাপিত বিগ্ভালয়ের 

ছাত্রেবা তাহার দ্বার কেবল বিগ্ভারত্বের অধিকারী হয়েন নাই, ক্টাহাব 

শ্বেত ও প্রীতি দ্বারা সর্ধদ1 লালিত ভইয়াছিলেন। আহা, তাভার মনের 

ভাবকে চিন্তা করিলে চিত্তে কি আনন্দের উদয় হয়! যখন আমারদিগের 

উপকারে তাহার প্রবৃত্তি হইল, তখন তান্কার চিত্ত দয়াতে কি পবিপূর্ণ 

হইয়াছিল! বখন তিনি সকল প্রতিবন্ধক মোচন করিয়৷ তাহার মানস 

সফল হইবার উপক্রম দেখিলেন, তখন কি আশ্ধ্য মনোহৰ সম্ভোব 

. ভ্ঠাহার অস্তংকরণকে স্পর্শ করিয়াছিল! যখন ভাহাব বাহন! বৃক্ষ যথেষ্ট 

পে ফলয়ান্ হইল, তখন তিনি আপনাকে কুতার্থ জানিয়া কি মহানন্দে 
ম হইজাছিঞেন! গিনি সকল স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্বক কেবল' 



আমাবদিগেরই উপকার ক্রিস এমত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তাহার 

নিদ্িত্ডে কি প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবিব !_-তাহার কি প্রকার ধন্মবীদ- 
করিস! তৃপ্ত থাকিব 

এই অতীব দুপ্রাপ্য পুস্তকখানির এক খণ্ড রাজা রাধাকাস্ত দেবের 
লাইব্রেরীতে আছে । 

9। বান্ধব বস্তর সহিত মানব প্রকৃতির সন্বন্ধ বিচার। ১ম 
[গ--ই২ ১৮৫১১ পু ২৯১) ২য় ভাগ--ইং ১৮৫২, পৃ. ২৮৯ |? 

খ।5) বন্তর পঙ্িত মানব প্রকৃতির সবঙ্ধ বিচার প্রথম ভাগ প্রীজক্ষয়- 

কুমার দত্ব কর্তৃক প্রণীত কলিকাতা তদ্থবোধিপী মুক্জাবস্ত্রে যুজ্িত শকান্দা' 

৫. 

১৭২৭৩ এ 

এই পুস্তকের প্রথম ভাগের “বিজ্ঞাপন” হইতে কিয়দ'শ উদ্ধৃত 
সপিতেছি ২ 

হঃখ নিবৃত্ত ৩ইয়া শখ বৃদ্ধি হয় হা সকলেরই বা, কিন্ত কি 
উপায়ে এই মনোবাঞ্কা পু হইতে পারে তাহ! সম্যক রূপে অবগত না' 
থাকাতে, মন্গুবয অশেন প্রকার হুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। অতি 
পুর্বাবধি নান! দেশীয় নীতিপ্প্রদর্শক ও ধন্দ-প্রযোজক পণ্ডিতের। এবিষয়ে 
বিস্তর উপদেশ প্রদ্ধান করিয়াছেন, কিন্তু কেচই কতকাধা হতে পারেন 
শাই। অগ্যাপি ভূমণ্ডল রোগ, শোক, জরা, দারিদ্র্য প্রদ্ৃতি নানা প্রকাঘ, 
প্রঃ আকা হইয়া রঠিযাহ্ধে। অতএব, এবিবয়ের যাহা কিছু জাত 
হইতে পার! দার, "তাহা একান্ত য্গ পূর্বক প্রচার কর! সর্বতোভাবে 
কত্ব্য। 

জীযুক্ত জর্জ কুন্ব, সাহেব-প্রণীত “কান্স্টিটিউশন্ আব মন্" দায়ক 
গ্রচে এব্বয় স্ুঙগররূপ লিখিত হইয়াছে । তান নিঃসংশযে নিকপণ 
কবিযাছেন, যে পরমেস্বরের নিয়ম প্রতিপালন কক্চিলেই দুখের টৎপস্ঠি 
হর, এবটুলজ্ঘন করিলেই হ:খ ঘটিয়া থাকে। নগলীশ কি প্রকঠাক: 



৩৪ অন্স্কুমাযর় দত্ত 

নিয়ষ-প্রণালী সংশ্কাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, এব: 

কোন্ নিয়মান্বসারে চলিলে কিৰপ উপকাঁব তয়, ও কোন্ নিয়ম অতিক্রম 

করিলে কিগ্রকার প্রতিফল প্রাপ্ত হওয়া বায়, এ গ্রন্থে তাহা স্পষ্টরূপে 

 প্রুদশিত হইয়াছে । গ্রগ্রন্থেব অভিপ্রায় সমুদায় স্বদেশী লোকের গোচর 

করা উচিত ও অতভ্যাবশ্ঠটক বোধ হওয়াতে, বাঙ্গল। ভাষায় তাহার সাব 

সম্কলন পর্ববক “বাহা বপ্তর সঙ্ঠিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' নামক 

এক এক প্রস্তাব তত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়। আনিতেছে। 

সমস্ত প্রজ্তাব পাঠ করিয়া অনেকেই অন্থরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, 

এবং স্বতন্ব পুস্তকে প্রকটিত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। 'িদনুসারে, 

পুনর্ববর সুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে । ইহা ইংরেজি পুস্তকের অবিকল 
অমুবাদ নহে । যে সকল উদাহরণ ইউরোপীয় লোকেব পক্ষে সুসঙ্গত 

ও উপকারজনক কিন্তু এদেশীয় লোকের পক্ষে চসবপ নচছে, তাহা 

পরিত্যাগ করিয়া তৎ পরিবর্তে যে সকল উদাহনণ এদেশীয় লোকের 

পক্ষে সঙ্গত ও হিতজনক হইতে পারে, তাহাই লিখিত ভইবাছে। 

এদেশের পবম্পবাগত কুপ্রথা সমুদায় মধ্যে মধ্যে উদাহরণ শ্বব্ষপে উপস্থিত 

করিয়া তাহার দোষ প্রদর্শন করা গি্বাছে । ফলত:, এতদ্দেশীষস লোকে 

সবিশেষ মনোযোগ পূর্ধবক পাঠ করিয়। তদনূষাযি ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত 

হন, এই অভিপ্রায়ে আমি এই মানব 'পরকৃতি বিষয়ক পুস্তক খানি 

প্রস্কত করিয়া প্রকাশ করিতেছি ।*-কলিকাতা। শকাব্দ ১৭৭৩। 

৮ পৌধ | 

। এই পুক্তকের, দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় পর-ব্সর। উহার 
'সাথা-পত্রটি এইপ £-- 

বানা বস্তর সহিত মানব প্রকৃতির সন্বন্থ বিচার দ্বিতীয় ভাগ গ্রুক্ষয়- 

কৃষার দত্ত কর্তৃক প্রলীত কলিকাতা তন্ববোধিনী নতার সুজাবস্ত্রে যুক্রিত শফাব 

১৭৪৪ 



রচনাবলী ৩৪ 

লেখক “বিজ্ঞাপনে” লিখিয়াছেন ২ 

এই গ্রন্থে ষে পমন্ত সর্ববশুভদ্দায়ক বিধয়ের বিবরণ কর গেল, যখন 

বিদ্যালয় সমুদায় সেই সকঙ্প বিষয় অধ্যয়ন অধ্যাপনার স্বান হইবে, যখন 
ধশ্োপদেশকেরা পরমেশ্বরের সেই সমস্ত প্রিয় কাধ্যকে তীহ্ার উপাসনার 

অঙ্গ বলিয়! উপদেশ প্রদান করিবেন, এবং সাংসারিক আচার ব্যবহার ও 

বিবয়-চষ্টা নিচ্ছি নৈসগিক নিয়মান্ুসারে সম্পন্ন হইয়। বিষয়কার্ধয 

এবং জান ও ধশ্মান্ষ্ঠান একীভূত হইয়া! যাইবে, তখন অন্কুষানামের 

গৌবথ রক্ষা পাইয়া! উত্তরোত্তর কাহার পর্ণাবস্থা সম্পন্গ হইতে খাকিবে। 

কালকাতা শকাব্দ ১৭৭৪1 ১* মাথ। 

এই প্রস্তকের ছুই খণ্ডেরই শেষে “সঙ্কলিত পন্দ সমুদায়ের ইংরেজি 
অথ” দেঞনা আছে । ধাহারা পরিভাষা লইয়া আলোচনা করেন 

তাহাপ্র কাজে শাগিতে পাবে মনে করিয়া আমরা নিয়ে উচছার কিছু 
কিছু উদ্ধৃত কারিলাম :-- 

খন্ুচিক বর! ৯০০ [10112110 

অনুমতি ৪৪ 0845211 

'খআকারানভাবকত! ৮০০৮169 ০0৫ ওরাও 

আশ্চব) তত চ28105 01 ৮৮ ০৪0৩1 

সঙ্গ লিপপা। *০* 4075551577855 

ইতর জন্ভ 1:07 21511778158 

উপষিতি ৪ চ8001 06 00170906502 

কাধাকারণগ!1ন ০5 €:59570190 

ফালানভাবকত। ক ঢ৪০৪]17 91 171৩ 

গোমনুষ্যাধান রঃ ৬০০০7036108 
ঘটশাঙ্গুতাব কত] ৯৮৭ [০%৩770811 
ভিজ্রীবিষ! ০৯ [৮০৬৩ ০1116 
জীবনী শকি রি ৬101 ৩৩ 
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১ম ভাগ--ইৎ ১৮৫৩ ১ ২য় ভাগ ইহ ১৮৫৪ 

ইহার আখ্যা-পত্্রটি 

. চাকগ্জ প্রথম ভাগ অক্ষয়কুমার দত্ত কর্তৃক প্রণীত কলিকাতা তত্ববোধিনী 

সুভ মুজাহত্ে যুত্রিত শকা ১৭৭৫ 



রচনাবলী ৩৭ 

প্রথম ভাগের “বিজ্ঞাপনে” গ্রশ্থকার লিখিয়াছেন £- রা 

চাকপাঠের প্রথম ভাগ প্রস্তত ও প্রচারিত হইল। এ গ্রন্থ থে 

নানা ইঙ্গরেজি পুস্তক তইতে সঙ্কলিত, ইত! বলা বাহুল্য যে সকর্ল 

প্রস্তাব ইহাতে সংগৃভীত হইল, তাহার অধিকাংশ তত্বযোধিনী পত্রিকাতে 

এবং একটা প্রস্তাব প্রভাকর পত্রে প্রথম প্রকটিত চয়। অবশিষ্ট কয়েকটা 

বিষয় নৃওন রচিত হইয়াতে ।'*শকান্দা ১৭৭৫। ৪ শ্রাবণ 

১৭৭৬ শকের শ্রাণ মাসে ইহার থিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। 

ততীয় ভাগের “বিজ্ঞাপনের তারিখ--২২ আবাঢ়। ১৭৮১ শক ।” 

৬। বাম্পীয় রথারোহীদ্িগের প্রতি উপদেশ । ইং ১৮৫৫ । 

পৃ. ২০। 

এই পুস্তিকা আমি এখনও দেখি নাই | বিলাঁতের ইত্ডিয়।৷ আপিস 
লাইব্রেরিতে ইহার এক খণ্ড আছে । ইহা যে ১৮৫৫ শ্রীষ্টাবে প্রকাশিত, 

তাহা “সংবাদ প্রভাকব' (১ ঠবশাথ ১২৬২ ) হইতে উদ্ধৃত নিয়াংশ পাঠ 

করিলে জানা যাইবে 27 

চৈজ [ ১১৬১].-লরীযুত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত *বা্পীদ বখায়োহি- 

দিগের প্রত্তি উপদেশ” নামে একথানি ক্ষুন্্র পুস্তক প্রচার করিয়াছেন । 

১৭৭৭ শকের 'মাধাঢ সংখা। “তত্ববোধিনী পত্রিকা"র শেষে ছুই আনা 

যল্যের এই পুক্ডিকাখানির একটি বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইয়াছে । 

' ৭। ধর্ন্মোক্সতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব । ই" ১৮৫৫। 
পূ. ২৬। 

আঘি এই রা, দেখি নাই । বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে 

১ হও শ্রীান্দে ভবানীপুর ক্রাঙ্গ- 
বাহার শেষ বন্তৃতাটিই আলোচ্য 



দল অক্ষযকৃমার দত 

পুক্ঠিকার বিষয়বস্ত । এই ৫ম বন্তুতাটটি ১৭৭৭ শকের বৈশাখ সংথ্যা 

 দতন্ববোধিনী পত্রিকাণতে প্রথমে প্রকাশিত হয় । 

৮। ধর্দমনীতি । ইং ১৮৫৬ । 

“বিজ্ঞাপনে” শ্রস্থকার লিখিয়াছেন £- 

ধশ্মনীতি প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। ইহ কোন গ্রস্ভের অবিকল 

অন্থবাদ নহে ; নান] ইংবেজি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া পিখিত হইয়াছে । 

ইন্ণর এক 'এক অংশ প্রথমে তত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশিত হয়; এক্ষণে 

সেই সমুদায় সন্কলন পূর্বক স্বতন্ত্র পুস্তক ববিয়! প্রচার কবা যাইতেছে । 

এহ শ্রন্থ মুদ্রিত করিতে আবম্ভ কবিবার পৰ আমি কোন উৎকট 

| পীড়ায় ] পীড়ত হইয়াছি । এই নিমিও কয়েক মালাবধি ইনার প্রচার- 

বিষয়ে একবাবেই নিরভ্ত ছিলাম। পরে অনেকে এই পুস্তক পাঠ করিধাখ 

জন্য সাতিশয় ব্যগ্রত| প্রকাশ করাতে, এক্ষণে সত্বরেই শেষ করিয়া দিতে, 

হইল ।**-১*ই মাঘ। শকাব্দাঃ ১৭৭৭ । 

রচনার নিদশন হিসাবে 'এই পুস্তক হইতে কেক পহক্তি উদ্ধৃত 

হইল £__ 

পরমেশ্বর মনু্যুকে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে ভূষিত কবিয়াছেন, তন্মব্যে 

ধন্ম সর্ববাপেক্ষ। প্রধান । তিনি ভূমগুলস্থ সমুদয় প্রাণীকেই হন্দ্ি়-নুখ- 

সম্ভোগে সমর্থ করিয়াছেন, তাহাব মধ্যে মন্থযাকে জ্ঞান ও ধন্ম লাভে 

অধিকারী কন্যা! সর্ববাপেক্ষ। শ্রেইঠ করিয়াছেন । এই ছুই বিষয়ের ক্মতা 

থাকাতে, মনুষ্য-নামের এত গৌরব ঈইয়াছে, এৰং এই ছুই বিষয়ে 

কৃতকাহ্য হইলেই মন্ুষ্যের বথার্থ মহত্ব উৎপন্প হয়। স্বথ যে এমন 

অনির্ধবচনীয় পরম প্রার্থপীয় পদার্থ, ধশ্মস্থরূপ রত্বজ্যোতি তদপেক্ষাও 

শতগুণ উৎকু্ট। 



রচনাবলী ৩৯ 

৯»। পদার্থবিস্তা। ইং ১৮৫৬। 

ইহার ৮ম সংস্করণের “বিজ্ঞাপনটি এইবূপ £- 

পদার্থ বিদ্ভা নান! ইংরেজী গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত ও অন্ুবাদিত 

ইইযাছে একথ। বলা বাহুল্য । উহার এক এক অংশ প্রথম ভত্ববোধিনী 

পঞ্জিকায় প্রকাশিত হয়। অনস্তর সেই সমুদায় সংকলন পূর্বক ১৭৭৮ 

শকের শ্রাবণ মাসে স্বতন্ত্র পুস্তক করিয়া প্রকটিত করা হয়। এক্ষণে 

উহা অগ্্রমবার মুত্রিত হহল। এবাবে কিছু কিছু সংপোধন ও পরিবর্তন 

কবিয়া ছিলাম । 

রচনার নিদর্শন ৫ 

র ক্বড ও জডেব গুণ । 

চক্ষু, কর্ণ, নালিকা প্রভৃতি ইাঞ্জয় দ্বাৰা যে সকল বন্য প্রত্যক্ষ করা 

বায়, সে সমুপায়ই জড় পদার্থ । 

জড় পদাথ ছুই প্রকার; সজীব ও নিব । বাহার দাবন আছে, 
অর্থাৎ যথাক্রমে জন্ম, বৃদ্ধি, হান ও মৃত্যু হয় তাহাকে সঙ্জীব কছে। 

ধেমন পশু. পক্ষণ, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা ইত্াাছি ! আব যাহার আীবল 

নাঠ, স্তর: যথাক্রমে আনম, পৃদ্ধি, ভ্াসাদি হু না, তাকে লিজার 

বলা যায়, যেমন প্রস্তর, মৃত্তিকা, “লো ইত)াদি | 

যে বি্তা শিক্ষা] করিলে নিজীব ভড পদার্ধে গুণ ও গতিধ বিষন্ন 

জাত ৬ওয়! যায়, তাহার নাম পদার্থ-বিছ্যা। 

১০। ভ্ারতবর্ষীয় উপাসক-সন্প্রদায় | ১ম ভাগ-_-৯* ১৮৭৯, 
২য় ভাগ--ইং ১৮৮৩ । 

ইহার ১ম ভাগের (পৃ ১০৬+২১৪ ) আগা।পএটি এইরপ £ 
[1৩051781005 580৭ 01 (৮৩ 2210005 ভারতবধাপ ডপাপক- 

সম্প্রদায় । প্র অক্গযকুমার দত প্রণীত । প্রথম ভাগ। কালকাতা। সংস্কৃত» 

নুতন সংস্কৃত ও গিরিশবিদযায়র-হ্রে মু্িজ্হ৭। | 



৪৩ অক্ষরকুমার দত্ত 

এই গ্রন্থের “উপক্রমণিক1” ভাগ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি £-- 

কিৰপে এই উপাসক-সম্প্রদার রচিত ও সংগৃহীত হইল, এক্ষণে 

পাঠকগণকে অবগত করা আবশ্টক। কাশীর রাজার মুদ্দী শীতল পিং 

ও তন্রত্য কালেজ্বেব পুস্তকালয়েব অধাক্ষ মথুবানাথ ইহার প্রত্তোকে 

পারসীক ভাষায় এ বিষয়ের এক এক খানি গ্রন্থ প্রদ্তত করেন। এ ছুই 

পুস্তকে বিবিধ সম্প্রদায়েন প্রবর্তন ও আচরণাদি সংক্রান্ত বহুতর বৃত্তাস্ত 

বিনিবেশিত হয়। আর নাভাজি ও নারায়ণ দাসের বিরচিত হিল্পী 

তক্তমালে, প্রিয়দাস কর্তৃক ব্রজ-ভাধায় লিখিত তদীয় টাকায়, বাছগল! 

"ভাষায় ক্ুফদাসের কুঠত সেই টাকার সবিস্তর বিষরণে এবং এারত ব্য 

[বভিম্ন ভাষায় বিবচিত অপবাপব বভুতব সাম্প্রদায়িক গ্রস্থে বৈঝঃব 

সম্প্রদান্প সমূহের প্রবর্তক ও অন্ধ অগ্কা ভক্তগণ সম্বন্ধীয় অনেকানক 

উপাখ)ান এবং নানা সম্প্রদায়ের কর্তব্যাদি বিবিধ বিষয় সন্গিখেশিত 

আছে । নুবিখ্যান্ড পণ্ডিত শ্রমান্ ত, হ, উইল্সন্ এ দুই পারসীক 

পুস্তক এবং হিন্দী ও সংস্কতা ভাবায় রচিত ভক্তমাল প্রভাতি অন্য অগ্থা 

সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ পশন কবি ৩ংকেজী ভাষায় হিন্নু ধন্মাবলম্বী উপাসক- 

সম্প্রদায় সমুদায়ের ইতিহাস ন্ষয়ের দুইটি প্রবন্ধ রচনা কবেন। 

এপিয়াটিক বিসর্চ, নামক পুস্তক'নলীব যোডশ ও সপ্তদশ খন্টে তাহা 

প্রথম প্রকাশিত হয়) আমি ভাব সেই দুই 'প্রবন্ধকেই অধিক 

অবলম্বন করিয়া বাঙ্গল। ভাষা পশ্চাৎ- প্রস্তাবিত সম্প্রদায় সমূহের 

অনেকাংশের ইতিবুত্ত সঙ্কলন কাঁরয়াছি। স্থানে স্থানে কিছু কিছু 

পরিবন্তন, পরিবক্জন ও সংযোজন করা হইয়াছে একথ1 বল! বাছুল্া । 

তস্তিপ্ন, এই প্রথম ভাগে রামসনেহী, বিখল-ভক্ত, বর্তাতঙ্া, বাউল, 

ঝাড়া, সাই. দরবেশ, বলরামী প্রভৃতি আর ২২ বাইশটি সম্প্রদায়ের 

নিিিরণ অন্তরূণপে সংগৃহীত হইয়াছে । তাহার মধ্যে ছুইটির বৃত্তান্ত 

 স্পুন্তকাস্তর হইতে নীত, অবশিষ্ট ২* কুড়িটির বিষয় নুতন সঙ্কলিত। 



পঞ্জাবলী ৪১ 

ন্যনাধিক ২২ বাইশ বৎসর অতীত হইল, এই পুস্তকের অনেকাংশ 

প্রথমে তত্ববোধিনী পত্রিকাতে এ্রকটিত হয়। এতাদৃশ বন্ধ পূর্ধের লিখিত 

পুস্তক পুনঃ-প্রচারিত করিতে হইলে, তাহা বিশেষক্প লংশোধন কর। 
আবশ্তীক । কিন্তু আমার শরীরের যেরূপ শোচনীর় অবস্থা ঘটিয়া রহিয়াছে, 
তা ভদ্র-সমাজে একেবারে অবিদ্িত নাই ।*.-শকাঝা ১৭৯২। 

১৮০৪ একের ঠচনত্ত্র মাসে এই গ্রঙ্গের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত 

তয় । 

৩ ভাগ অক্ষয়কুমার প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই । তবে 

তাহার মৃত্যুর পর ইহার পাুলিপি হইতে মাসিক পন্জে কিছু কিছু 

প্রকাশিত হইয়াছে, যথা--- 
(১) *শিবনাপারণী "সন্প্রদায়"_-এসাহিত্য, টৈশাখ ১৩*৬। 

(২ *“ভারতবীপ উপাসক সম্প্রদায়” প্রবাসী” জাৰণ ১৩১৭ । 

১১। প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রধাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার । 
হঁং ১৯০১! পা, ২০৯ । 

এই পুস্তকখানি শ্রীরজনীনাথ দন্ধ-সম্পাদ্দিত। সম্পাদক “বিজ্ঞাপনে” 
লিশিতেছেন 2 

আমার পরম পুজনীর স্বর্গায় পিতা ৬অক্ষযকৃমার দত্ত মহাশস্ 
শরতের প্রাচীন বাণিজ্য বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন । ইহার 

আকার ন্যুনাধিক ৩৬ পৃষ্টা হইবে। নেই প্রবন্ধটি এই পুস্তকের 

মেকদণ্ড |". 

পত্রাবলা 
যোগীন্দ্রনাথ বন্থ তাহার পিতা বাজনাঁবায়ণ বন্থকে মেদিনীপুবে 

লিখিত অক্ষয়কুমার দত্তের কতকগুলি পত্রের অংশ-বিশেষ ১৩১১ সালের 
$ 



৪২ অক্ষস্বকুমার: দত 

ফান্ঠন সংখ্যা 'প্রবাসীগতে (পৃ. ৫৭১-৮* ) প্রকাশ করিয়াছেন । ইহার 
কিছু কিছু নিয়ে উদ্ধৃত হইল ₹-_ * 

মাতৃভক্তি । 

আমি শারীরিক এক প্রকার সুস্থ আছি। কিন্ত পরমারাধ্যা মাতা 

ঠাকুরাণীর চরমাবস্থা। উপস্থিত বোধ হইতেছে । বোধ হয় তীহার স্েহময় 

মুখমণ্ডল আর অধিক দিন দেখিতে পাইব না। বোধ হয় এত দিন পরে 

আমার একাস্ত অকৃত্রিম স্নেহ প্রাপ্তির প্রত্যাশা উন্মুলিত হইল | যদিই 

তাহাই ঘটে, আপনকার রচিত, মধুময়, শোকসংহারক প্রস্তাবটি পাঠ 

করিব । 

ও লং ০ 

সন্গদয়াত। | 

আপনি দরিদ্র প্রজাদিগের ছুঃখে দুঃখিত হইয়া যেরূপ ক্রন্দন 

করিয়াছেন তাহাতে অন্তুঃকরণ ব্যাকুল হইয়। উঠিল । ব্যাকুল হওষা! ও 

ক্রদদন কর! এইমাত্র আমাদেব ক্ষমতা । এ যাত্রা! এইরূপ করিয়াই পবমায়ু 

ক্ষেপণ করিতে হইল । 

চি ক জী 

বান্গাল। সাহিত্যের উন্নতি । 
তথাকার বাঙ্গালা পাঠশালায় এক পুস্তকালযর প্রস্তত কবিবার 

উদ্ভোগ হইতেছে, ইহ! অতি শুভশ্চক বলিতে হইবে । 'বিশেষতঃ তদর্থে 

নুতন নৃতন গ্রন্থ অন্থবাদিত বা বচিত হইলে বহু উপকার হইবে তাহার 
সন্দেহ নাই । বেলি সাহেব আপনার প্রতি ষে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত করিবার 

ভারাপপণ করিয়াছেন তাহ। লিখিতে অবশ্থ বনু পরিশ্রম হইবে, কিন্তু তদ্বার। 

এ লোকের বিস্তর উপকার দশিবাগ সন্তাবনা। এক্ষণে এই সকল কাধ্য 

" দ্বারাই এ দেশের যথার্থ হিত হইতে পারে । 

চে ব্জ যি 



পঞাবলী ৪৩ 

বিধবাবিবাহ প্রচলন ৷ 

আপনি মেদিনীপুর অঞ্চলে বিধবাধিবাহ সম্পাদনার্থ, সচেটিত 

আছেন শুনিয়া সুখী হইয়াছি। আমাকে তদ্বিবদের সমাচাল লিখিতে 
আলম করিবেন না। বিগ্তাসাগত্কে মনের সহিত আশীব্ধবাদ করিতেও 

জুটি করিবেদ না । জয়োত্ব! জয়োস্ব! 

সুরসিকতা ৷ 

এবান অতিশষ ত্রিপ্ধ হইয়া আপনার সচিত সাক্ষাৎ কছিতেছি। 

বৃত্রাস্তুর পরাস্ত হইয়াছে, দেবরাজ ইন্দ্র জয়ী হইয়াছেন এবং ৫, ৬, ৭ 
বৈশাখে [ ১২৫৮ ] রজনীষোগে অপধ্যাপ্ত বারিবর্ষণ ঘারা মেদিনী বুমীতল 

হইয়াছে । বৃত্রকে পরাভূত দেখিয়া পবনরাজও দেবরাজের সহকারী 

হইয়া সকল বায়ু শুস্থ করিয়াছেন । কিন্ত বৃত্রাপ্থুর এখানে পরাস্ত হইঝ1 
পলায়ন পূর্বক দক্ষিণ দিকে [ অর্থাৎ মেদিনীপুয়ে | গিয়া উদয় হয় এই 
আমার শঙ্কা হইতেছে । আপনি তাহার তথ্য সংবাদ লিখিয়া বাধিত 

করিবেন! কিন্তু আমার নিতাস্ত প্রার্থন। সেখানেও ইন্দ্রদেবের জয়পতাক! 

উডটীয়মান1 হয় এবং অবিলঘ্ে আপনার শরীর চুর্সিগঞ্চ হইবার সংবাদ 

প্রাণ হই । 

ঙ্ঁ ক ০ 

আপনাকে মহারাণীর ছয়খানি অমূল্য মুখচন্দ্রমা পরিত্যাগ করিতে 

হইবেক । 

ঝা ক ০ 

আপনি শারীরিক কিনূপ আছেন লিখিবেন। সুনিলাম তথায় 

মাথাঘোর দ্বারে স্বায়ে ঘুরিয়। বেড়াইতেছে ; কিছু মন্ত্রতত্র করিবেন, ফেন 

আপনার বাটীর ত্রিসীমার না আসিতে পারে । ভয় কি? দবিষস্ঠ 
বিবমৌধধং।” বোধ করি, এই অখগুনীয় নীতির উপর নির্ভর করিয়া! 

চ, 



গর্ত... অঙ্গষকুষ্থার দত্ত . 

বড় বাবু [মহ দেবেজনাথ ঠাকুর] আপনার অতরদান দিবা গিয়াছেন। 

আপনি, প্রাতঃস্বান করিবেন, ফলের জল পান কছিবেন, উহা” 
সায়ংকালের বায়ু সেবন করিবেন, আর ঘুটটিকে একটু একটু চালন। 

করিবেন। আর নিজে হইতে কোন মতে মাথা ঘোরাইবেন না। 

মহেন্্রনাথ বিগ্যানিধি-লিখিত জীবনীতেও অক্ষয়ফুমারের হুষ্ট-চার- 

খানি পত্র মুদ্রিত হইয়াছে ।, 



৮ 

সাহিতা-সাধক-চরিতমালা-১৩. 
৭ টি 

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার 

মদনমোহন তর্কালঙ্কার 





শ্রীরজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

হঙ্গায়-সাহিত্য-পরিষৎ 
২৪১, আপার সারকুলার রোড 

কলিকাতা 



ভ্রবামকমল সিংহ 

হঙ্গীয়-সাহতা-গন্ধিহৎ 

প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৪৯ 

ছিতীয় সংস্বরণ-্-পৌষ ১৩৫৯ 

মূল্য চারি আন 

মুজাকর-_উ)সৌরীন্্নাথ দাস 
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫২ যোহনবাগান রো, কলিকাত। 

* ইইস১২1১1১৯৪৩ 



 জয়গোণান ভর্বান্কার 
হল! ভাষা ও সাহিতের গঠনে শিল্পী হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে যিনি 

মা খ্যাতিলাভ করেন নাই অথচ পরোক্ষভাবে ধাহার দান অতুলনীয়, 

সেই পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্যের সহিত আধুনিক যুগের 
সাহিত্যসেবীদ্ধের পরিচয় সাধন করিবার প্রয়াসে এই সংক্ষিপ্ত জীবনীটি 
“স।হিত্য-সাধক-চরিতমালাশয় লিপিবন্ধ করিতেছি । এই ভাবে আপনাকে 

সম্পূর্ণ আড়ালে বাখিয়া মাতৃভাষার সেবা করিতে সে যুগের আর কোনও 

প্ণ্ডিতকেই আমরা দেখি লা। গগ্য 'পছা উভয়বিধ রচনায় তাহার 

অসাধারণ দক্ষতা ছিল। যে 'নমাচাব দর্পণ' উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় 
দশকের শেষার্ধ হইতে প্রায় অর্ধ শতাবীকাল বাংলা দেশের সাহিতা, 
সমাজ, শিক্ষা ও ধর্শে বহু পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনে সহায় হুইয়াছিল, 
জন ক্লার্ক মাশফ্যান নামে তাহার সম্পাদক হইলেও প্রথমাবস্থায় পঞ্ডিত 

জয়গোপালই ছিঃলন তাহার স্তত্ভ। এই সংবাদপত্র মারফৎ তিনিই খু 
. রুঠিন বাংলা ভাষাকে নমনীয় করিয়া আমাদের প্রাত্যহিক বাবহারের 

উপযোগী করিম্বা তুলিম্মাছিলেন। তাহার দ্বিতীয় অসাধারণ কীন্তি__ 
কতিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের সংস্কার সাধন । 
ৰাংলা দেশের ঘরে ঘরে শতাবীকালেরও উর্ধকাল কৃতিবাস ও কাশীরাম 
দাসের নামাঙ্কিত যে ছুইটি মহাকাব্য পঠিত ও গীত হ্ইয়াছে, তাহার 
মনোহারিণী ভাষা! যে জয়গোপালের, এ কথা আজ আমবা কয় জন 



৬ . আয়গোপাল তর্কাহাকার ৃ 

জানি? জয়গোপাল কর্তৃক সংস্কৃত হইবার পূর্বে এই ছুইটি ভাষা” 
মহাকাব্যের যে রূপ ছিল, তাহার সহিত পরবর্তী সংস্করণগুলি মিলাইয 
দেখিলেই জয়গোপালের অলাধারণ কাব্যপ্রতিভার পরিচয় আমরা! 
পাইব। সংদ্কৃত ভাষায় মহাপপ্ডিত হইয়া মাতৃভাষার জন্ত তাহার এই 

বিপুল অধ্যবপায় আঞ্জ সমগ্র বাঙালী জ্বাতিকে জন্নগোপালের নিকট খনী 
করিয়া রাখিয়াছে। বাঙালীর আহ্মবিস্বৃতি ধীরে ধীরে ঘুচিতেছে; নেই 
পুরাতন খণ পরিশোধ করিবার সময় আসিয়াছে । 

বংশ-পরিচয় 

জয়গোপালের নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত বজব্লাপুর গ্রামে । 

তাহার পিতার নাম কেবলরাম তর্কপঞ্চানন। ইনি জাতিতে বারেক” 

শ্রেণী ব্রাঙ্ষণ ছিলেন । তাহার বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে এইটুকু জানা ধায় ₹-- 

কুষ্ণরাম €দাস্তবাগীশের ছুই পুত্র"-কেবলরাম তর্কপঞ্চানন ও 

সঙ্গানন্দ বিদ্ঞাবাগীশ। কেবঙ্সরাম তর্কপঞ্চাননের বঘৃত্তম বাণীক্, 

সদাশিব তর্করত্ব, বলভদ্র বিদ্যাবাচস্পতি, কালিদাস সভাপতি, জযগ্নগোপাল 

তর্কালকঙ্কার, রাম'তহ্থ ও হেরদ্দ এই সাত পুত্র-*) রঘৃত্তম বানীকণ্ঠের 

তিন পুত্র--রামচন্দ্র,। গৌরমোহন বিগ্ভালঙ্কার ও মহেশ গ্চায়রত্ব ।**- 

সদাশিব তর্করত্ের গুক্র মাধব সার্বভৌম । তৎপুত্র হলধর স্্ায়রত্ব ও 

মধুরানাথ ।'**জয়গোপাল স্তকালক্কারের পুত্র তারক বিগ্ানিধি। গ্াহার 

তিন পুজ ভ্রীবিকু ভ্রীরাধাকৃষ ও শক এবং এক কতা নুশানগময়ী (স্বাধী 

অক্ষর মৈ্জৈ ). +মগেক্রনাথ বন্ধ £ “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস", (বারেছ 

ত্রাক্ষণ 8) ১৩৩৪, পৃ, ২৯৯২০ । 



কর্মজীবন 
জয়গোপাল প্রথমে তিন বৎসরকাল কোলক্কক সাহেবের পণ্ডিত 

ছিলেন, তৎ্পরে ১৮৫ হইতে ১৮২৩ এটাক পর্ধ্স্ত--১৮ ব্সর পাঁদরি 
কেন্নীর অধীনে শ্রীরামপুরে চাকরি করেন, সংস্কৃত কলেজের পুরাতন 

নথিপত্র হইতে ইহা জানা গিয়াছে । 

শ্রীবামপুরে অবস্থানকালে তিনি কিছু দিন মিশন-দ্ুলে শিক্ষকতা 

ফরেন। তাহার পর জে. সি. মার্শম্যানের সম্পাদকত্ে ১৮১৮ গ্রাটাবেন 

২৩এ মে বাংল? সংবাদপত্র “সমাচার দর্পণ, প্রকাশিত হইলে, তিনি 

পগ্রথমাবধি ১৮২৩ খ্রীষ্টা্ব পর্যন্ত ইহার সম্পাদকীয় বিভাগের স্তত্ত-স্বরূপ 

ছিলেন। . ২ জুলাই ১৮৩৬ তারিখে “সমাচার দর্পণ-সম্পাক লেখেন £-- 
ভীযুক্ত জয়গোপাল তরকালক্কার...কবিবর. পূর্বে অনেক কালাবধি 

দর্ণ সম্পাদনানুকৃল্যে নিযুক্ত ছিলেন. 

১৮২৪ খ্রীষ্টাবের জাঙগয়ারি মাসে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত 
হইলে জয়গোপাল মাসিক ৬০ বেতনে ইহার সাহিত্যশান্ত্াধ্যাপকের 
পদ লাভ করেন। তিনি দীর্ঘ ২২ বৎসর কাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত 
সংস্কত কলেজের কাবা বা সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপন| করিয়াছিলেন। 
€শেষ পর্যন্ত তাহার বেতন ৬০৯ হইতে বাড়িয়া ৯০২ পর্যযস্ত হইয়াছিল। 

আচার্য কঞ্কমল ভট্টাচার্ধ্য তাহার স্বতিকথায জয়গোপাল সম্বন্ধে 
যাহা বলিয়াছেন নিম্নে তাহ! উদ্ধৃত করিতেছি £-- 

| যখন তিনি [ বিস্ঞাসাগর ] সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন 

সাহিত্যের অধ্যাপনাকার্ধা জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নির্বাহ করিতেন। 

* /১010021 ৩,02150 1 112) 1846. ইহাতে জয়গোপালের ধররছষ 

“৭৩ বৎসর” ঘলিয় উলিখিত আাছে। 



অয়গোপাল তর্কালক্কার 

ইনি অতি সুরসিক, স্থলেখক,' তারগ্রাহী ও সহদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি 

সাহিস্েঃব অধ্যাপক ছিলেন বটে, কিন্তু পড়া গুনা বড় একট! গ্তাহার 

' কাছে কিছু হইত না। ক্লোকটা আবৃত্তি করিলেন; ব্যাখ্যা আর্ত 

করিলেন, কিন্ত অদ্ধেক ব্যাখ্য। হইতে ন। হইতেই কাহার “ভাব লাগিয়া” 

গেল, গলার স্বর গদগদ হইয়া উঠিল, "আহা, ভা, দেখ দেখি, কেমন 

লিখেছে ।” এই বলিম্ন! তিনি কণকদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, ষ্ঠাহ।র গণ্ুস্থলা 

অগ্রজলে প্লাবিত হইয়া গেল; সেদিনকার মত পড়া এই স্থানেই সমাপ্ত 

হইল। কিন্তু সংস্কৃত শ্লোক রচন। করিতে তাহার একটি বিশেষ ক্ষমতা 
ছিল .**জয়গোপাল তর্কালম্কারের দুইটি কবিতা! আমার মুখস্থ আছে। 

বদ্ধমানের মহারাজা কীর্ডিচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া তিনি লিখিতেছ্েন,-- 

ত্বৎকীন্ডিচন্দ্রমুদদিতং গগনে নিশাম্য 

রোছিণ্পি স্বপতিসংশর়জাতশন্ক। | 

শ্ীকীতিচন্দ্রনূপ কজ্জললাঞ্থনেন 

প্রেয়াংসমস্কদসৌ ন বিধে। কলঙ্ক: | 

হে কীর্ভিচজ্ত্র মভারাজ ! তোমার কীত্তি চন্দ্রের ম্যায় আকাশে উদ্দিত 

হইয়াছে ঃ ইহ দেখিয়। চন্দ্রের পতিত্রতা! পত্বী রোহিণীরও মনে শঙ্ক! হইল 

যে, পাছে তাহার স্বামীকে তিনি চিনিতে ন। পারেন ; এই ভাবিয়া তিনি 

আপনার ম্বামীর গাঝে একটি দাগ দিলেন, তাহাই আমপা চন্দ্রের কলঙ্ক 

বলিয়া থাকি ।' 

দ্বিতীয় শ্লোকটি রচিত হয়, ষখন মেকলে প্রত্ভূতি যুরোপীয়ের। সংস্কৃত 

কলেজ উঠাইয়! দিবার চেষ্ট] করিতেছিলেন। কজেজের মুকুবিব হুরেস্, 
হেম্যান উইলদন তৎকালে বিলাতে অবস্থান করিতেছিলেন ; তাহাকে 

সম্বোধন করিয়া কবিতাটি: ঈঈচিত হইয়াছিল, . 

র্িঠিসদাসয়সি ততস্থাপিত! বে ব্দুধী- 

স্ পক্জয্নহিতা। দুরং গতে তে তব্ধি। 



কর্ণ-জীবন,' ৯ 

তত্বীরে মিবসন্ভি সংঞ্রতি পুনর্ব্যাধান্ত হচ্ছিতয়ে 
 ভেত্যস্তান্ যদি গাসি পালক তদা কীন্তিশ্চিরং স্থাস্তি ॥ 
এই সংস্কৃত পাঠশালাটি একটি সরোবরতুল্য ; ইহাতে যে সকল 

বিদ্বান লোককে আপনি অধ্যাপক নিষুক্ত করিয়া আশ্রয় দিয়া গিয়াছেন, 

হারা হংসের তৃল্য। এক্ষণে সেই সরোবরের নিকটে কয়েক অন ব্যাধ 

আসিয়া! সেই হংসবংশ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে । সেই বাধের হস্ত 

হইতে আপনি যদি তাহাদিগকে পৰিশ্রাণ কয়েন, তবেই আপনার কীর্তি 
চিরস্থায়ী হইবে । 

সকবি জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কাশীরাম দাসের মহাভারত 636 

করিয়া! কিন্ত অখ্যাতি অঞ্জন করিয়াছেন ।---'পুবাতন প্রসঙ্গ” ১ম পর্যায়, 

পৃ ২২৩-২৫। 

লচিত ও সম্মাদিত গ্রন্থ 

জয়গোপাল অনেকগুলি গ্রন্থ রচন| বা সম্পাদন করিয়াছিলেন। 

সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সহ এই সকল গ্রন্থের একটি তালিকা নিয়ে দেওয়া! 

হইল ২ 

১। শিক্ষাসার। 

ইত্ডিয্বা আপিস লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের 
এক খণ্ড (পৃ ৭২) আছে; তাহার আখ্যাপত্র এইরপ £--- 

শিক্ষানার। অর্থাৎ গুরুদক্ষিণ1! ও চাঁপক্য ফ্লেরক ও দিনপরিক1 ও শুভঘায়- 

কৃত1 ছর্ধ্য11 যালকেন্বদের শিক্ষার্থে জীজয়খেপালতর্কালঙ্কার কর্তৃক সংগৃহীত ॥ 

রামপুর দ্বিতীয়বার ছাপ! হছইল। সন ১৮১৮।-- 



জয়গোগাল তর্কাপদ্ার 

এই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠাটি উদ্ৃত করিতেছি £-_ 
গুরুরক্ষিণ] 1--- 

কৃষঃ কযোতৃ কল্যাণং কংসকৃঞ্জয়কেশরী । 

কালিন্দীজলকল্লোলকো লা হলকুতৃহলী ॥ সা তে ভবতু 

স্রপ্রীতা দেবী শিখরবাদিনী । উগ্রেণ তপসা লন্ো 

বয়া পশুপতি: পতি; ॥ প্রণামে জুড়িয়। পাঁপি 

বন্দে! মাত! বীপাপাণি তব পদে রহ মোর মতি। 

তোমার চরণ সেবি ব্যাস বাীকি কবি তোম! বিনা 

আর নাহি গতি । কৃপাদৃষ্টে চাহ যাবে ইন্দ্রপদ দেহ 

তারে তুমি মাত1 সকলের সার । তব ভক্ত যেই জন 

পূজে তারে ত্রিভৃবন তব পদে নতি রহে যার ॥ বঙ্দো! 

হর গৌবী গঙ্গ। বিপদনাশিনী। একে+ বঙ্গ! যত্ত 

শুর সিদ্ধ মুনি ॥ পগ্ছদেব নবগ্রহ আদি যত জন। 

সাবধান হয়ে বন্দো সভার চরণ ॥ ত্রাক্গণ বৈষঝব বন্দো 

করিয়। ভকতি। মাতা পিত! বনদিলাম স্থির করি মতি | 

২। বিল্বমমজলকৃত কষ্চবিবয্কল্লোকাঃ। ইং ১৮১৭। পৃ. ৫২। 

ইহাতে ১০৯টি শ্লোক ও পয়ারে তাহাব্র বঙ্গানুবাদ আছে । পুস্তকের 

শেষ পৃষ্ঠায় মুদ্রণকাল এইরূপ দেওয়া আছে :--“কলিকাভাতে ছাপা! 

. হইল॥ ১২৪৪*। পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার জয়গোপাল তাহার পরিচয় 
এই ভাবে দিয়াছেন 

চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি ভূমিপতি ভূমিজরপতি। 

তার রাজ্যে শ্রেষ্ঠ ধাম। সমাজপূজিত গ্রাম বজবাপুরেতে নিবমতি ॥ 

শ্বীজয়গোপালনাম হরিতক্তিলাভকাম উপনাম প্রীতর্কালঙ্কার। 

ভক্তবুন্দমধাঁরবি ভ্রীবিহমঙ্গল কবি কবিতার প্রকাশে পয়ার | 



রচিত ও সম্পাঙ্গিত- প্র | ১১ 

রচনার নিদর্শন ২ 
| কনককমলমালঃ কেশিকংসাদিকাশঃ 

সমরভূবি করালঃ প্রেমধাপীমরালঃ। 

অখিলভূবনপালঃ পুণ্যবল্লী প্রবাল- 

স্তব ভবতু বিভূত্যে নঙ্গগোপালবালঃ ॥ ২ ৫ 

গলে দোলে কনফকমল দিব্য মাল। 

কেশ্িকংসচানূর প্রসভৃতি দৈত্যকাল ॥ 

সমরে ভীষণ অতি প্রেষনদীহংস। 

সমস্ত জগৎপতি মুবলীবতংস॥ 

পুণ্যবূপ লতার সে নূতন পল্লব। 

প্রনপ্দনস্দন তব ককন বিভব ॥ ২ ॥ 

উপাসত'ং ব্রচ্জবিদঃ পুরাণাঃ 

সনাতনং ত্রহ্মনিবদ্ধচিতাঃ | 

বং যশে।দান্সতবালকেলি- 

কথাস্তধাসিন্ধুযু মজ্ঞয়ামঃ ॥ ৫ ॥ 

ব্রক্ষজ্ঞানী পুরাতন ফণত মুনিগণ। 

একচিত্তে নিত্য ব্রহ্ম করুন তজন ॥ 

আমর! যশোদাপুব্রবাল্যলীলাকথ। ৷ 

ধার সাগবে মন মজাই সর্বাথা ॥ ৫ ॥ 

উদৃখলং বা যমিনাং মনে! বা ব্রজাঙ্গনানাং কুচকুট্লম্বা 

মুরারিনাম্ঃ কলভত্তু বিষ্গোবালানমাসীৎ ব্রয়মেৰ লোকে ॥ ৯৪ 

শিশুকালে উদৃখলে বান্ধিল যশোদ]। 
ভক্তলনহ্ৃদয়েতে বাচ্ছা কৃষ্ণ সদ1 ॥ 



২ জয়গোপাল' তর্কাক্কার 

শ্রজবালাস্তন আর বন্ধনের স্থান । 

এই তিন মাত্র হরিকমীর আলান ॥ ৯ ॥ 

মধুরৈকরসং পদং বিভোর্মধুরাবীথিচরং ভজামহে । 

নগরীমৃগশাবলোচনানয়নেন্দীবরবর্ষধিতং ॥ ৫৯ ॥ 

মধুর রসের সার শ্রীকৃষ্ণচরণ। 

মথুরাগমনকালে তজি অন্ুক্ষপ | . 

গোপিকানয়নরম্যপন্কজগলিত'। 

অশ্রুতে পিচ্ছল পথে যে পদ স্ঘলিত ॥ ৫৯ 

৩। পজ্ের ধারা । উইং ১৮২১ । পু. ৫৬ । 

পত্রের ধার! । অর্থাৎ পাঠাপাঠ ও পটা। ও কবুলিয়ত ও দরখাস্ত প্রভৃতি যাহা 

বালকেরদের শিক্ষার্থে সংগৃহীত হইল । শ্রীরামপুরে হাপা ইস সন ১৮২১ শাল ) 

এই পুস্তকের আখ্যাপত্রে গ্রন্থকীরের নাম নাই । কিন্তু ইহার লেখক 

ষ জয়গোপাঁল, পার্ধরি লঙের বাংলা পুস্তকের তালিকায় (নং ২২৫ 

ষ্টব্য ) তাহার উল্লেখ আছে । 

রচনার নিদর্শনন্বরূপ পত্রের ধারা? হইতে একখানি পত্র উদ্ধৃত 

করিতেছি :-_ 
শ্রীশ্রীঈম্বরঃ | 

বয়ঃকনিষ্ঠ খুড়া প্রভৃততিকে এই পাঠ লিখিবেক | 

পুজনীয় লীযুত রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় খুড়া 

মহাশয় চরণেষু। 

আঙীর্বধাধাকাভিক্ষ ভীকৃফগোবিদ্দ শশ্মণঃ 

প্রণামপূর্বক্ক লিবেদনমিদং মঠাশয়ের আশীর্বাদে এ জনের সমন 

মঙ্গল। পৰং গ্ররাসপুক্গে শ্ীধূত সাহেব লোকের! অল্গু২ লোক্রদিগের 
বিস্ভাত্যাসের নান। প্রকার €চষ্ট1! করিতেছেন যছ্যপি অধ্যয়ন করিতে বাসন। 



রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ . ১৩ 

থাকে তবে ভ্রীয়ামপুবের পাঠশালামি আগিবেন, এখানে বাসাখরচও 

পাইবেন অতএব এইখানে থাকিয়া অধ্যন্ন করা উপযুক্ত । 'জাগামি মাসে 
পাঠ আরম্ভ হইবেক একারণ লিখিতেছি যে আপনার অভ্িদীজ আসিষেন 

কেননা এস্কানে অনেক লান্্রের আলোচন! আছে এবং শ্রীমুত জরগোপাল 

তর্কালঙ্কার ভট্টাচাধ্য মহাশয় অতিন্থপপ্ডিত এহার নিকট খাফিলে অনেক 

উপকায় আছে ইহা! জ্ঞাত কারণ লিখিলাম ইতি তাং » ফযার্ডিক ।--পু, ৯। 

১৮৪৫ শ্রীষ্টাখে এই পুস্তক চতুর্থ বার মুত্রিত হয়। এই সংস্করণের 
পুস্তকে একটি নৃতন অংশ দেখিতেছি । এই নূতন অংশ ৬০-৮৮ পৃষ্ঠায় 
যুক্দিত “চাণক্যকর্তৃক সংগৃহীত নীতিগ্রন্থ । সারসংগ্রহ।* 

৪। চত্তী | ইং ১৮১৯৫) 
৩ এপ্রিল ১৮১৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণে, প্রকাশ £-_ 

কবিকষ্কণ চন্রবর্তিকত ভাষ। চণ্ডী গান পুস্তক নানাগ্রফার লিপি 
দোষেতে নষ্টপ্রায় হইয়াছিল ত্প্রযুক্ত জীধূত জয়গোপাল তর্কালগ্ধাব' বহু 
দেশীয় বছবিধ পুস্তক একত্র কির! বিবেচনাপুর্ববক গ্রন্থ প্রস্তত করিয়া! ছাপা 
করিচ্ষেছেন জঙ্থমান হয় যে লাগাদ শ্রাবণ ভান্ত্র সমাপ্ত, হইতে পায়ে । 

জয়গোপাল কর্তৃক সম্পাদিত “চণ্ডী” আমি কোথাও দেখি নাই। 
বলীয়-সাহিত্য-পরিষদে আখ্যাপত্রবিহীন একথানি প্রাচীন “তী, আছে, 
তাহা জয়গোপালের সংস্করণ হওয়! বিচিত্ত নহে। 

৫। বান্সীকিকত রামায়ণ । কুতিবাস:কতৃক গোঁড়ীয় ভাষায় 
বচিত। ১ম-এমকাণ্ড। ইং ১৮৩০-৩৪ 1 

এই গ্রন্থ প্রকাশ সন্বক্ষে 'সমাচাতর দর্পণ, লিখিয়াছিলেন 2.৮ 
ব্বাষানণ ।”-কুতিবাস পণ্ডিত রচিত সশ্কাও ম্লামারণ বহফালগধাস্ত 

এতদ্ধেশে এচলিত আছে কিন্ত এ যামারণ গ্রন্থে লিপিকর অদাদে এ ূ 



১৪ জয়গোগপাল তর্বালক্কার 

শিক্ষক ওগ্ায়কদিগের ভমপ্রযুক্ক অনেক স্থামে 'বর্ণচ্যাতি ও গয়ারতঙ্গ 
ও গয়ার লুণ্তইত্যাছি নানা দোষ হইয়াছে এইক্ষণে এ প্রস্থ গুপণ্ডিতঘারা 
বর্ণাশুস্ধ্যাদি বিচারপূর্ব্বক জীরামপুরেক ছাখাখানাতে উত্তম কাগজে ও 
উত্তমাক্ষয়ে ছাপার হইয়াছে...(৩* মে ১৮২৯) ৃ 

এক্ষণে প্রকাশ হইয়াছে ।-বাঙ্গলা ভাষার কাধ্য অর্থাৎ 'রামায়ণের 

'আহকাণ্ড কৃতিবাসপগ্ডিতকর্ভৃক বাঙ্গল! ভাষায় তয়জম! করা ' এবং উত্তম 

পর্ডিতকতৃকি সংশোধিত । মূলা ৩ টাকা। (২+ মার্চ ১৮৩৭) 

প্ীরামপুর মিশন প্রেসে ১৮*২-৩ খ্রীষ্টাবঝে গ্রথম সংস্করণ যে রামায়ণ 
প্রকাশিত হয়, তাহা গ্রচলিত.পুধির অনুষায়ী মুদ্রিত হইয়াছিল। জয়- 
গোপাল কতৃক সংস্কৃত হইয়া ইহা শ্রীরামপুর মিশন হইতে দ্বিতীয় বার 
মুদ্রিত হয়। একই কাব্যাংশের আদি রূপ ও সংস্কৃত রূপ দেখিলে 
জয়গোপালের কৃতিত্ব আমরা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পাবিব। আমর! 
নিয়ে একই অংশের ছুই পাঠ দিলাম £-- 

আদি বপ :₹-- 

তুই ছার দুরাচারী হরিলে পরের নারী 
জীরনে নাহি তোর ভয় 

দশরখ মহা বাজ! দেব লোকে করে পূজা 
প্ররাম তাহার তনয়। 

যাহার ধন়্ুক.টান ব্িভৃবনে ঘষ্পবান 

ছেন বাম লক্কার ভিতর 

দেবরাজ করে পূজা . হেলে মারে বালি রাজ। 

তার সনে তোর পাঠাস্তর | 
, আুগ্রীষের বিজ্ধম বন্ত ' সাহাব কহিব কত 

যে সফল হইব বিচি . 



চিত "ও সম্পাদিত গ্রন্থ ৬ 

স্তোরে এক নাখি মাঝি . কীাপাইব লঙ্ষাপুরী 
কি করিবে তোর উত্রজিত 

গুন রাজ! লঙ্গেশের আমার বচন ধর 
আমি আইলাম তোমায় গোচর . 

শ্রীরাম সাগর পার . তোর নাহিক নিষ্তাম্ব 

জমার লিফট যে তোর। ক 

(ষষ্ঠ কাণ্ড, পু. ৫৪-৫৫ ) 

জয়গোপালের, সংগ্কত রূপ £-- 

তুই ছার ছুরাচারী হঙ়িলি পরের নারী 

পরলোকে নাহি ভোর ভয়। 

দশরথ মহারাজ দেব লোফে করে পুজা 
জীরাম যে তাহার তনয় ॥ 

যাহার ছুর্তয় বাণ ভয়ে বিশ্ব কম্পবান 

হেন পাম লঙ্কার ভিতর । 

দেখরাজ করে পৃক্তা ছেলে মারে বালি রাজা 

ভার সনে তোর পাঠাস্তর ॥ 

সর্ীবেয বল যত তাহা ধাকশ্িব কত 

সে সকল হইবি বিদিত । 

তোয়ে এক লাথি মারি - 'ফাপাইব লঙ্কা পুরী 

কি করিবে তোর ইন্্রজিত ॥ 

শুন রাজ লক্ষেশ্বর আমার বচন ধর 

আইলাম িতে সমাচার । 

জীরাদ' সাগক পান মাহিক নিষ্ভার শান 

নিকটে যে তোর বমদ্ধান্ব॥ 

4 হঠ কা, পৃ. ৩৯) 



১৬ জয়গোপাল তর্কাজঙ্কার 

৬। মহ্থাভারত | ইং ১৮৩৬। পৃ* ৪২৪ । 

৭15 210 ঞায 0 পু 09150582060 930055155 5:95 
235 7481505 702899 7 ৭ 2619৩ ৪710. ০০11%090 10 87008 

্ 1118518050120155 35 0০05 (৮০108) ঘা] হাথ, 06 0176 0০৯61005526 
57221698558 091109855) 04100055 20 ৮০ ৮০12063, ৮০1, 2, 2550 
2৮ ৮015 56150019025 21699, 1836. 

মহাভারত । আদি সভ। বন পর্ব । গোঁড়ীর ভাষাতে ফাণীদাস কতৃক 

পদ্ রচিত। সুপপ্তিত শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালক্কার ভট্টাচার্ধাকতৃঁক সংশোধিত 

হইল। দুই বাঁলম। তন্মধো প্রথম বালম। রামপুরের মুদ্ত্রাযস্ত্রলয়ে 

ুদ্রান্কিত হুইল। শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে অথবা কলিকাঁত।র লালখির্জার 
ছপাখানায় ডিরোজারু সাহেমের শ্বার। বিক্রেয়। ১৮৩৬ । 

ইহাঝ “দ্বিতীর বালম৮এর আখ্যা-পত্রও পূর্ব । এই “বালমে” 

*“বিরাটাদি অবশিষ্ট পর্ব” আছে । ইহাঁও ১৮৩৬ খ্াষ্ান্ধে প্রকাশিত হয়, 

পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫২১ । 

মহাভারত" প্রকাশিত হইলে ২ জুলাই ১৮৩৬ তারিখে “সমাচার 

ঘবর্পণ' লিখিয়াছিলেন £--- 
মহাভাবত ।--অনেক কালের পর আমরা পরমানন্দপূর্বক অম্মদীয় 

এতেশীয় বন্ধুবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি থে ষে মঙ্কাভাগত সংশোধত 

হইয়1 প্রায় দুই বহসরেরও অধিক হইল মুদ্রাক্ষিত হইতেছিল তাহা 

এইক্ষণে সম্পন্ন হইয়াছে এ মহাগ্রন্থ পঞ্চম বেদ নান! লিখিত গ্রস্থ 

পর্যালো চনাস্শ্রামুক্ত জয়গোপাল তর্কালক্কারকতৃক সংশোধিত হইয্বাছে। "-. 

কাশীদাসকতৃকি বঙ্গভাবায় পছ্ধে অন্থবাদিত এ গ্রন্থ এই প্রথমবার সমগ্র 

মুপ্রাঙ্কিত হইল। 

পরন্ বিজ্ঞের বিবেচনায় বোধ হইতে পাবে যে সামান্ত অজ্ঞ লোকের 

লিন ও পঠনেতে এ প্রাচীন গ্রন্থ অতিগ্রসিদ্ধ হইলেও বিড্ঞের অনাদর- 

প্রযুক্ত মুসৃবুপ্রা় হইয়াছিল এইক্ষণে স্ুপশ্ডিতের সংশোধনরূপ মহৌষধ- 
সেবনেতে পুন্রধৌবন প্রাপ্ত হইল। 



রচিত ও সম্পাদিত: গ্রন্থ ১৭ 

জয়গোপালের সংশোধিত মহাভারতই আধুনিক কাল পর্য্যস্ত সর্বত্র 

প্রচারিত । আমরা জয়গোপাল-কত সংস্করণের কিয়দংশ নিম্ে উদ্ধৃত 

করিতেছি £-- 

দেখ তিক্ত মনসিজ জিনিয়! মুরতি । 

পল্প পত্র যুগ্ম 'নত্র পরশয়ে শ্রুতি ! 

অনুপম তন্থুশ্যাম নীলোৎপল আভা । 

মুখরুচি কত গুচি করিয়াছে শোভ। ॥ 

সিংভগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল। 

খগরাজ কনে লাজ নাসিক অতুল ॥ 

দেখ চাক যু্ম তৃপ্ধ ললাট প্রসব । 

কি সানন্দ গতি মন মত্ত করিবর ॥. 

ভুক্ষযুগে নিচ্দে নাগে আজাম় লন্বিত । 

করিকর যুগবর জানু আবলিত ॥ 
বুকপাট। দস্তছট! জিলিয়! দামিলী। 

দেখি এবে ধৈখ্য ধরে কোথা কে কামিনী ॥ 

নহাধীর্ষা যেন অর্ধ; ঢাকিয়াছে মেথে। 

অগ্নিঅংশু যেন পাংশু আচ্ছাদিল লাগে ॥ 

এইক্ষণে লয় মনে বিগ্বিবেক লক্ষ । 

কাশী তণে কৃষ্ণজনে কি কণ্ন অশক্য ॥. 

*( আদি পর্ব, পৃ. ১৩৩) 

তুমি দেব নারায়ণ সভার উপর । 

তোমাতে আচ্ছন্ন এই যত চবাচর ॥ 

তোমার মায়ায় বন্ধ আছে বত প্রাণী। 

সম ন্সেহ সভাকারে কর চক্ষপাণি ॥ 



জয়গোপাল তর্কালঙ্কার 

তোম। ছৈতে আইসে প্রাণী তোমাতে মিলায় । 

বিধাতা করেন হি তোমার কৃপায় ॥. 

আপনি পালন সৃষ্টি কর সভাকার । 

তোমার আজ্ঞাঞ শিব কৰেন সংহাব ॥ 

তুমি স্থষ্টি তুমি স্থিতি গ্রলন্ন কারণ । 

তুমি ধাতা তুমি কর্তা তুমি পধ্চানন ॥ 

শুমাত কুমতি তুমি স্যুক্তি মন্তরণ। | 

তোমাহৈতে বিভিন্ন নাহিক কোন জনা ॥. 

যত জীব তত শিব ঘটেতে তোমার । 

বসিয় আঁনিক ঘটে করুহ বিহার ॥ 

তৃমি যে করিবা দেব সেই কম্ম তয়। 

তুমি বল কালে করে এ বড় বিশ্ময় ॥ 

সেই কাল আপনি হইল! নারায়ণ । 

কালেতে নিযুক্ত ক্রি করাও নিধন ॥ 

ষাত কিছু দেখ নাথ তোমাব তণঙগ। 

সংভার কারয়া! লব বসি দেখ বদ ॥ 

(রা পর্বব, পৃ, ৩১৬) 

৭। পারসীক 'অভিধান। ইং ১৮৩৮) পৃ" ৮৪ | 

পারদীক অভিধান অর্থাৎ পারদীক শবাস্থলে স্বদেশীয় সাধুশব সংগ্রহ শ্ীজয়” 

গোপাল তরণালক্কারকতৃক সংগৃ্ধীত শ্রীরা মপুরে মুদ্রিত হইল ৷ সন ১২৪৫ সাল। 

ইহার "ভূষ্িকাশ্র কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি £-- ্ 

এই ভারতবর্ষে শ্রায় নয় শত বৎসর হইল হবন সঞ্চার হওয়াতে 

ভৎসমভিব]াহানে যাবনিঙ্ক ভীষা অর্থ) পারা ও আরবীভাবা এই পুণ্য- 
ভূমিতে অধিষ্ঠান করিয়াছে অনস্তর ক্রমে ধেমন -যবনেন্ুদের ভার'ত- 

বর্ধাধিপত্য বুদ্ধি হইতে লাঙল তেমন রাজকীয় ভাষা বোধে সর্বত্র সমাদর 



বচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ ১৪ 

হওয়াতে যাবনিক ভাবার উত্তয়োতর এমত বুদ্ধি হইল যে অন্ত সকল 
ভাষাকে পরান্ত করিয়া আপনি বনদ্ধিঞ হইল এবং অনেক অনেক স্থানে 
বঙ্গভাষাকে দুর করিয়া ম্বয়ং প্রতৃত্ব করিতে লাগিল বিষয় কর্খে বিশেষত 
বিচান্স্থানে অন্ত ভাষার সম্পর্কও বাখিল না তবে যে কোন স্থলে অন্ত 

ভাবা দেখা যায় সে কেবল নামমাত্র । ন্ুতরাং আমারদের় বঙ্গভাবার 
তাদশ সমাদর না থাকাতে এইক্ষণে অনেক সাধুভাবা লুপ্তপ্রায়া হইয়াছে 
এবং 1চরদিন অনালোচনাতে বিস্বৃতিকণপে মগ্ন হইন্বাছে বাপি তাহার 
উদ্ধার করা অতি ছঃসাধ্য তথাপি আমি বহুপরিশ্রমে রুমে ক্রমে শঙ্ 

সঙ্কলন করিয়া! সেই বিদেশীয় ভাবাস্থলে স্বদেশীয় সাধু ভাঁষ! পুনঃ সংস্থাপন 
করিবার কারণ এই পাবনীক অভিধান সংগ্রহ করিলাম । 

ইহাতে বিজ্ঞ মহাশয়েরা বিশেষকপে জানিতে পারিবেন যে স্বকীর 
ভাষার মধ্যে কত বিদেশীয় ভাগ জুক্কার়িত। হইয়া চিরকাল বিহার 
কাহতেছে এবং তারা আর বিদেশীয় ভাবার অপেক্ষা না করিয়াই কেবল 
স্বদেশ্ুয় ভাবা দ্বারা লিখন পঠন ও কথোপকথনাদি ব্যবহার করিয়া 
আপ্যাঘ়িত হইবেন এবং স্বকীয় বন্ত স্ব পরবীর বন বাবহাধ করাতে 
যে লজ্জা ও গ্লানি তাহাহইতে মুক্ত হইতে পারিবেন এবং প্রধান ও 
অপ্রধান বিচারস্তলে বিদেশীয় ভাখা ও অন্মর ব্যবহার না! কিয়! স্বস্থ 
দেশ ভাষা ও অক্ষরেতেই বিচারীয় লিপ্যাদি করিতে সম্প্রতি যে বাজাজ্তা 
প্রকাশ তইয়াছে 'তাহাতেও সম্পূর্ণ উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন । 

এই গ্রন্থে প্রায় পঞ্চশতাধিক দ্বিসহত্র চলিত শন্দ অফারাদি প্রত্যেক 
বরণব্রমে সুচী করিয়া বিস্তস্ত কর। গিয়াছে ইহার মধ্যে পারসীক শবাই 
অধিক ক্কচিৎ আরবীয় শকও আছে.*১। 

৮। বঙ্গাভিধান। ইং ১৮৩৮। 
২৫ আগস্ট ১৮৩৮ “তারিখের “সমাচার দর্পণে এই বাংলা-ইংরেজী 

অভিধান সম্পর্কে নিহাংশ মুদ্রিত হইয়াছে -_ 



বঙ্গাভিধান।- স্বস্তি সমস্ত বিজ্ঞ মহাশয়েরদের বিজ্ঞাপন কারণ 

আমার এই নিবেদন । খঙ্গভূমি নিবাসি লোকের যে ভাষা সে হিন্দস্থানীয় 

অন্তং ভাষা হইতে উত্তমা যে হেতুক অন্কভাবাতে সংস্কত ভাষার সম্পর্ক 

অত্যঙ্প কিন্তু বঙ্গভাষাতে সংস্কতভাষার প্রাচ্য আছে বিবেচনা করিলে 

জানা যাঁয় ষে বঙ্গভাষাতে প্রায়ই সংস্কিত শবের চলন যগ্যপি ইদানীং এ 

সাধুভাযাতে অনেক ইত্তর ভাষার প্রবেশ হইয়াছে তথাপি বিজ্ঞ লোকেরা 
বিবেচন! পূর্বক কেবল সংস্কতান্্যায়ি ভাব। লিখিতে ও তদ্থান্না 

কথোপকথন করিতে চেষ্টা করিলে নির্বাহ করিতে পারেন এই প্রকার 

লিখন পঠন ধারা অনেক প্রধান২ স্থানে আছে । এবং ইহাও উচিত 

হয় ঘে সাধু লোক সাধুভাষাত্বারাই সাধৃতা প্রকাশ করেন অসাধুভাষ! 
ব্যবহার করিয়। অসাধুর স্তাযু হাস্যাম্পদ না হয়েন। অতএব এই বঙ্গভূমীয় 

তাবৎ লৌকের বোধগম্য অথচ সর্বদা ব্যবহারে উচ্চার্ধ্যমান থে সকল শব্দ 

প্রসিঙ্ধ আছে সেই সকল শব্ধ লিখনে ও পরস্পর কথোপকথনে ত্রব্ব দীখ 

যত্ব ণত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে সংস্কতানভিজ্ঞ বিশি্ বিষয়ি লোকেন মানসিক 

ক্ষোভ সদ জন্মে তদ্দোন পরিহাবার্থ বঙ্গভাষা সংক্রান্ত সংস্কত শব্দ সকল 

সংকলনপূর্বক ( বঙ্গাভিধান ) নাথক এক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাঙ্থিত 

করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।-** 

এই গ্রস্থেণ বিশেষ সৌষ্টবার্থ এক দিকে তত্তদর্থক ইঙ্গলণ্তীয় ভাষারও 

বিস্তাস কর! গেল তাহাতে ইঙ্গলগ্ড তাযা ব্যবসায়ি লোকেরদের উভয় 

পক্ষেই মহোপকার সম্ভাবনা আছে") জ্বীজয়গোপালশন্বণঃ | 

ইহা ছাড়া ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাদাসের £ছন্দোমঞ্রী? (পৃ. ৩১) ও 

চিরঞীব ভট্টাচার্যের 'বৃত্তরত্বাবলী, (পু. ১৫) জয়গোপাল প্রকাশ 
করিয়াছিলেন 1% 

[্িরোদপত্রে মেকালের কথা; ২য় খণ্ড, হয় সংরণ। পৃ. ১৫৭ আর্য । 
নী ৪ 



মতা ২১. 

বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে দেবনাগর অক্ষরে 'ভ্রীমহাভারত' 
প্রকাশিত হয়, তাহার তৃতীয় খণ্ড থে তিন জন পণ্ডিত কর্তৃক 

“পরিশোধিত” হইয়া! ১৮৩৭ গ্রীষ্টাবে বাহির হয়, জমগোপাল তকীলঙ্কার 
তাহাদের অন্ততম ছিলেন। 

মৃত্যু 
১৩ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে ৭৪ বৎসর বয়সে জয়গোপাল পরলোক- 

গমন করেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ 
হইয়াছিল; তাহার স্থলে সর্ব্যানন্দ গ্যায়বাগীশ অস্থায়ী ভাবে সাহিত্যের 
অধ্যাপনা করিয়াছিলেন । 





মদনমোহন তর্কালঙ্কাৰ 
ট*" শ্তাব্ধীর প্রথমার্ধে বাংলা দেশে যে কয় দন কবি জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিলেন, মদনমোহনের স্থান তাহাদের মধ্যে প্রায় পুকোভাগে 

ছিল। কিন্তু বিধয্াস্তরে মনোনিবেশ করিয়া তিনি তাহার কবি-সম্মান , 

নিজেই বঙ্জন করিয়াছেন এবং বাংলা দেশও এক জন পত্যকার কবিকে 

হারাইয়াছে। তাহার কবি-গ্রতিভার যেটুকু পরিচয় ছাপার অক্ষরে 

সু্িত হইয়া আছে, তাহা দেখিয়া আজ আমরা আক্ষেপ মাত্র করিতে 
পারি। যে প্পাথী সব করে রব হাতি পোহাইল্প* কবিতান্ন প্রভাবেই 
এক দিন বাংলা দেশের শিশুসমাজ মুগ্ধ হইয়াছিল এবং যাহা আজিও 
শিরা মুখে মুখে আবৃত্তি করিম! থাকে, তাহা মদনমোহনেরই রচনা । 

শিশুশিক্ষয় তাহার দান কোন দিন অন্বীকৃত হইবে না। বিগ্যাসাগর 
মহাশয়ের কৃতিত্থের সহিত মদনমোহনের রৃতিত্ব বহু স্থলে অঙ্গাঙ্দীভাবে 
যুক হইয়া গিয়াছে । তাহার জীবনী-আলোচনায় আমর। 'বাসবদত্বা্র 
কহি মদনমযোহনকে বারংবার স্মরণ করিতেছি । বাংগ। দেশে স্ত্ীশিক্ষা- 
প্রচারে ষে কয় জন ব্রতী হুইয়াছিলেন, মদনমোহন তাহাদের অন্যতম 
প্রধান। তিনি শেষ-জীবনে সাহিত্য ও সমাজ হইতে দূরে. চলিয়া 
গেলেও তাহার প্রথম জীবনের কীন্ঠি তাহাকে অমরতা। দাব করিয়াছে । 



বাল্যজাবন 
১৮১৭ শ্রীষটাবে* নদীয়া জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বিল্লগ্রামে মদনমোহন 

তর্ঝ(লঙ্কারের জন্ম হয়। তাহার পিতার নাঁস রামধন চট্টোপাধ্যায় । 

পসংস্কত কালেজের রিপোর্ট পুস্তক হইতে মদ্দনমোহনের ছাত্রজীবন 

সন্ন্ধে যেটুকু জান! যায়, তাহ! সংগ্রহ করিয়া তাহার জামাত। যোগেন্দ্রনাথ 

বিগ্াভৃষণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিন লিখিয়াছেন ১ 

১৮২৯ খৃষ্টাকের জানুয়ারি মাসে তর্কালঙ্কার মহাশয় '"-সংস্কৃত- 

কালেজে প্রবিষ্ট হন। তাহার তৎকালে বয়স বাদশ বত্সর ছিল। এ 

বংসবের ডিসেম্বর [ জুন?) মাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কত- 

কালেজে প্রথম প্রবিষ্ট হন।-*"তর্কালঙ্বার ও বিদ্যাসাগর একশ্রেণীতে 

ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। উদারচিত্ব ও অসাধারণ প্রতিভার 
উভয়ের কেহ কাহারও নদ ছিলেন লা। প্রথম পুরস্কার ইহাদিগেক ' 

ছুই জন ব্যতীত অপর কেহ পাইতে পারিত না। ক্রমে ক্রমে তর্কালস্কার 
ও বিষ্তাসাগর পরস্পরের প্রতি অতিশয় আসক্ত হইয়া পড়িলেন।..তিন 

বৎসরকাল ব্যাকরণ পরেগীতে মুগ্ধবোধ পাঠ করিয়া উভয়েই সাহিত্য শ্রেনীতে 

উঠলেন ।*-*তৎকালে জয়গোপাল তর্কালম্কার সাহিত্যের অধ্যাপক 

ছিলেন।**.ছেই বৎসর সাহিত্য শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়! উভয় বন্ধুই 
অলঙ্কার শ্রেণীতে অলগ্কার পাঠ আরম্ভ করেন। খ্ুধীবর প্রেমটাদ 

তর্কবাগীশ তৎকালে অলঙ্কারের অধ্যাপক ছিলেন।-". 

* সংস্কৃত কলেজের নখিপত্রে দেখিতেছি। ২৭ আদষ্ট ১৮৪৭ তারিখে মদনমোহনের 

খঃস ছিল *৩২*। ৬ জানুয়ারি ০০ ছিল *৬২"। এই বরসের হিসাব 

বিসিরোরনি দেওয়া) । 



চাকুরী-জীবন ২৫ 

অলঙ্কার শ্রেণীতে তুই বৎসর পাঠ করিয়া! তর্কালগ্কার ও বিভ্ঞাসাগর 

কিছুদিন জ্যোতিষ শান্তর পাঠ করেন । জ্যোতিযেব পর কিছুদিন দর্শনশান্তর 
পাঠ করিয়া শ্মৃক্তি শ্রেণীতে স্মৃতি পাগারস্ত করেন ।"*" 

স্মৃতি শ্রেণীতে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়া তৃতীয় যসরের শেষে 

প্মৃতি শাস্ত্রে পরীক্ষা দেন ।-.-তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর উভয়েই এই শ্থতি 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! জজপপ্ডিতের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন।* এই 

পরীক্ষার পর ১৮৪২ খুংজক্ে তর্কালঙ্কার বিদ্কালয়-জীবন সমাপ্ত 

করেন | 

ঢাক্ুরা-জীবন 

হিন্দুকলেজ পাঠশালা 

সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, মদনমোহন ১৮৪২ শ্রীথাঙ্গে 
দুই মাস কাল হিন্দুকলেজ-সংলগ্র পাঠশালায় শ্িক্ষকত! করিয়াছিলেন । 

রানচন্দ্র বিগ্ভানাগীশ এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন; তিনি 
১ জ্জান্য়ারি ১৮৪২ তারিখে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক হন। 
খুব সম্ভব তাহারই স্থলে বাংলা! পাঠশালায় মদনমোহন নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন | 

পপ কপট পপ উপ স সস  স সপ প  আ ্ আপউ  ইিপর অ্া হ 

* বিদ্যাসাগর ২২ এপ্রিল ১৮৩৯ তারিখে হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষ1 দির) পর-মাসে 

প্রশংসাপত্র লা করেন। মদনমোহন হিশু-ল কমিটির পরীক্ষা দেন--৩১ ডিসেম্বর 
১৮৪১ তারিখে । শিক্ষাবিভাগীয় রিপোর্টে ইহ!র উল্লেখ আছে। 

1 যোগেশ্রনাথ বন্যোপাধ্যায় (ধিদ্যাতৃষণ )£ 'কবিষর মদনমোহন তর্কালকারের 
জীবনচরিত ও তদ্থন্থসমালোচনা, ( সংযত ১৯২৮ ), পৃ. ১-৭। |] 



বচ্ঠ মদনমোহন তকালঙ্কার 

বারাসত গবর্মেপ্ট বিদ্যালয় 

মদণমোহনের জীবনীতে (পৃ ৭) যোগেন্ত্রনাথ বিষ্যাভৃষণ 
লিখিয়াছেন, কলিকাতায় বাংল! পাঠশালার প্রধান শিক্ষকের পদে কার্ধ্য 
করিবার পরে মদনমোহন এক বংসন্ন বারাসত গবর্ষেন্ট বিগ্ালয়ের 
প্রথম পগ্ডিতের কাধ্য করেন। 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 

১৮৪৩ গ্রীগাব্দের এপ্রিল মাস হইতে ১৮৪৫ গ্রীষ্টাব্ষের ডিসেধর মাস 

পর্য্যন্ত মদনমোহন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতী করেন। 

কৃষ্ণনগর কলেজ 

তত্পরে ম্দদমোহন ১৮৪৬ গ্রীষ্টাব্দের জাছুয়ারি হইতে জুন মাস 

পর্যাস্ত কষ্ণনগর কলেজে পণ্ডিতের কাধ্য করিয়ছিলেন। 

কলিকাঁত। সংস্কৃত কলেজ 

সংস্কৃত কলেঙ্গের সাহিত্যশাস্বাধ্যাপক জয়গোঁপাল তর্ক'লঙ্কারের 

মৃত্যু হইলে, মদনমোহন তাহার স্থলে ৯০২ বেতনে নিযুক্ত হন। সংস্কৃত 

কগেজের সম্পাক রসময় দত্ত এই ৯০২ বেতনের পদটি ঈশ্বরচন্দ্র 

'বিছ্বাসপাগরকে দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন! বিচ্যাসাগর এই 

সময়ে ৫০২ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক; কিন্তু তিনি এ 

পদ্দ গ্রহণ না কি সতীর্ঘ মদনমোহনকে দিতে অন্থরোধ করেন। 
উরনায়াহনের নিয়োগ-কাল--২৭ জুন ১৮৪৬ । 

চাবি বা সস কলেজে সাহিতাশাস্ত্রাধ্যাপকের পদ অলম্কত 



মৃত্যু ই 

করিবাক্ষ পদ মদনমোহন ৫ নবেম্বর ১৮৫ তারিখে পদভ্যাগ-পত্র দাখিল 

করেন। তিনি পরবত্তী ১৫ই নবেম্বর পধ্যস্ত সংস্কৃত কলেজে ছিজেন। 

কাউন্সিল-অব-এডুকেশন তাহার পদত্যাগে এইরূপ মন্তব্য করেন ২ 
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মুগিদাবাঁদের জজ-পণ্ডিত ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট 

১৮৫০ গ্রীষ্টান্দের নবেম্বর মাসে সংস্কৃতি কলেজ ত্যাগ কবি! 

মদলমোহন মুশিদাবাদের জজ-পণ্ডিত হন। তিনি এই পে পাচু:-বৎখলর 

কাব্য করিবার পর ১৮৫৫ গ্রীষ্টান্দের ডিসেম্বর মাসে ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট 

হউঘাছিলেন। তাভার স্থলে শ্রশচন্দ্র বিদ্ভারত্ব (ইনি গ্রথম বিধবা- 

বিবাহ কম্েন) জঙ্গ-পণ্ডিতত নিযুক্ত হন্। 

কান্দার ডেপুটি ম্যাজিস্টেট 

মুরশিদাবাদে এক বৎসর ডেপুটি ম্যাজিষ্রেটের কাধ্য করিয়া 

মদনমোহন কান্দীর ডেপুটি ম্যাপ্জিখ্টেট হইরাছিলেন। 

মৃত্যু 
৯» মাচ ১৮৫৮ তানিখে কলের বোগে কান্দীতে মদন্মাহনের 

মৃত্যু হয় । 

তরালগ্কার বন্ধ স্দৃগ্তণের অধিকারী ছিলেন । জীবনে তিনি অনেক 
সৎকশ্ম করিয়া গিয়াছেন। ১২৬ সালে মুশিদাবাদে অবস্থানকালে, 



২৮ মদনমোহন তর্কালঙ্কার 

তাহার এবং গঙ্গাচরণ সেনের সবিশেষ যত্বে বহরমপুরে দাতব্য সমাজ 

স্থাপিত হয়।% অনাথ-আতুরদের সাহাষ্যদানই এই সভার উদ্দেশ্য 
ছিল। তাহার জনহছিতকর কার্ধ্য প্রসঙ্গে যৌগেন্দ্রনাথ বি্যাভুষণ 

লিখিয়াছেন £--- 
কান্দী তর্কালক্কারের কীর্তির চরমস্থান। কান্দীতে তিনি যংকালে 

প্রথম আসেন তখন সেখানে রাস্তা, ঘাট, বিদ্যালয় প্রস্থাতি কিছুই ছিল 

না। তিনি আসিয়। এই সকলের প্রথম স্থট্টি করেন। মুরশিদাবাদের 

নায় কান্দীতেও একটী অনাথমশ্দির সংস্থাপন করেন।..-বাঁজিকাদিগের 

শিক্ষার নিমিত্ত এখানে একটি বালিকা! বিগ্ভালয় সংস্থাপন কবিয়াছিলেন ।*** 

তিনি স্বয়ং «ই বিছ্যালফের তত্বাশধারণ কবিতেন। ইহা ভিন্ন কান্দীর 

ইংরাজী বিগ্ভালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়েরও ইনি স্যতিকত্তা | (পৃ. ২১-২৫) 

কীন্তিকথা 

কলিকাতীয় সংস্কৃত যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা 

১৮৪৭ গ্রীষ্টান্ষে মদনমোহনের উদ্যোগে কলিকাতায় সংস্কৃত যন্ের 

প্রতিষ্ঠা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন £-- 

যকালে আমি ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কাত কালেজে নিযুক্ত 

ছিলাম ; তর্কালঙ্কারের উদ্যোগে, সংস্ক তন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা 

সংস্থাপিত হয়। এ ছাপীখালায়, তিনি ও আমি, উভয়ে সমাংশতাগী 

ছিলাম ।-_“নিষ্ুতিলাভপ্রয়াম", বিদ্যাসাগর-গ্রস্থাবলী--বিবিধ, পৃ. ৬৭৫ । 

সেকালে সংস্কৃত যন্ত্রের বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। বনু উল্লেখযোগ্য 

গরন্থই এখানে মৃক্রিত হুইয়াছিল। "কৃষ্ণনগবের বাঁজবাটার মূল পুস্তক 
পোপ পা পাপ পাপ আস পাস 

ক 'সোষপ্রকাশ ২৪ অক্টোবর ১৮৫৯। 
১, 



কীডি-কথা ২৯ 

দৃষ্টে পরিশোধিত* ভারতচন্জ্র বায়ের “অরদামঙ্গল” এই যন্ত্রে মুদ্রিত 
সর্বপ্রথম গ্রন্থ-। বিছ্াসাগরের চেষ্টাতেই কৃষ্ণনগর বাজবাটী হইতে 
ভারতচন্দ্রের “অন্নদামঙ্গলে”র মূল পুথি সংগৃহীত হইয়াছিল । আচাধ্য 
রুষ্চকমল বলিয়াছেন :-- 

বিছ্াসাগর ভারতচস্ক্রের বাঙ্গাল! রচনা অতিশয় পছন্দ কিতেন। 

আমার বোধ হয়, যখন রসময় দত্তের সহিত অকৌশল হওয়াতে তিনি 

সংস্কাত কলেজের আসিষ্রাপ্ট সেক্রেটরির পদ পরিত্যাগপূর্বক [ এপ্রিল 

১৮৪৭ ] মদনমোহন তকালঙ্কারের সভিত একযোগে ছাপাখানার বাবস! 

আন্ত করেন, তখন ভাবত্ঘচন্দ্বের 'অনদামঙগল গ্রশ্থই কাভার ছাপাখানার 

সব্বগ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ । আমি তাহাকে কোনও কোনও সময়ে 

ভাবঙচন্দ্রের “তন্দামগগলের কবিত! গদগদভাবে আঘুত্তি করিতে 

গ্নিষান্ি। আমার বেশ মনে ৬ইতেছে একদিন তিনি 'হেথায় 

 ভ্রিলোকনাথ বলছে চড়িয়া” ইত্যাদি কবিতাটি বিশেষ আননের সহিত 

পিত্ত লাগিপেন এবং বলিতে লাগিলেন, দেখ দেখি, কেমন পরিষ্কার 

ঝগঝাবে ভাষা ।--- পুরাতন প্রসঙ্গ” ১ম পধ্যায়, প- ১৩৫ । 

বীটন-প্রতিষিত হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয় ও মদনমোহন 

১৮৪৯, শ্রীষ্টান্শে কলিকাতায় ভারত-হিটতৈষী ডি্কগয়াটার বীটন 
কর্তৃক [হন্দু বালিকাঁ-বিগ্যালয় ( বর্তমান বীটন কলেজ ) স্থাপিত হয়। 
ইহার প্র/তষ্ঠার সঠিক ইতিহাস সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে সংক্ষিপ্ত 
আকারে নিয়ে উদ্ধৃত হইল :--- 

আমরা আনন্দিত হইয়। প্রকাশ করিতেছি গত সোমবান [৭ মে 

১৮৪৯ ] হিস্ুজাতীয়া বালিকার বিদ্ভালয়ে যাইয়া! বিগ্তারস্ত করিয়াছেন, 
বাহির শিমুলিয়া পল্লীতে গ্যুত বাবু দক্ষিণারঞজন মুখোপাধ্যায়ের যে 



মদনমোহন তর্কালঙ্কার 

বৈঠকখান! আছে উদ্ভানমধ্যস্থ এ প্রশস্ত রম্য গৃহ বালিকাদিগের শিক্ষাঙগয় 

হইয়াছে, চতুদ্দিগে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিভ বাগানের দক্ষিণদিগে দক্ষিণবাবু, 
একমাত্র দ্বার রাখিয়াছেন, সে দ্বারে প্রহরী থাকিলেই স্ত্রীলোক ভিন্ন 

অন্ত পুক্ষষ কেহ তথায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না»*-বিগ্ভালয় প্রতিঠার 

প্রথম দিবসেই অনেক ভদ্র বালিকার তথায় গমন করিয়াছিলেন, 

শিক্ষাদাতা এক সচ্চরিত্র' বিবী ক্টাহারদিগেপ মনোরগন করিয়াছেন,**- 

আপাততঃ শিক্ষাদানের নিয়ম হইয়াছে প্রাতঃকালাবধি নয ঘণ্টা পধ্যস্ত 

বালিকার শিক্ষা কনিবেন, "| 

প্রথম দিবস একবিংশতি বালিকা উপস্থিত হইয়াছিলেন,'"*বেথুন 

সাহেবকে এবং উঞ্চোগকাব বান্ধবগণকে ধন্যবাদ দিস! শ্রীযুত্ত বাবু 

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশদ্নের সাধুবাদ করি, উক্ত বাবু এক শত 

টাক! তাড়া উপযুক্ত বৈঠকখান! বিগ্ভালয়ার্থ অমনি দিয়াছেন, বিগ্ঠালয়ের 

উপযুক্ত স্থান বেপরধান্ত প্রস্থত না হয় তগ্মধ্যে দক্ষিণবাবু তাহার 

বৈঠকখানার ভাডা লইবেন না, এবং উক্ত বাবু ৯*** সঠঅ টাকামূল্যে 

মৃজাপুরে সাড়ে পাচ বিঘা ভূমি ক্রয় কবিষাছিলেন বিগ্ালম্্ ঝরণ৫থ এ 

ভূমি প্রদান করিয়াছেন ।--সম্বাদ ভার", ১* মে ১৮৪৯, বৃইস্পতিবার। 

***এতত্তিন্ন বিগ্তাগাৰ প্রস্তত করণ কালে এক সহস্র টাক! দিবেন, 

আর এ বিদ্যাগারের জন্য পুস্তক যাহার মূল্য ৫*** সহস্র টাকার নান নহে: 

তাহাও [দতে স্বীবার কবিলেন, এ পকল পুস্তক যখায় মাছে আমবা 

তাহ! জান, এবং হহাঁও বিখাস কৰি দ্মিণ বাবু যাহা স্বীকার কবিয়াছেন 

তাহার অগ্তথা হইবেক না, বিশেনতঃ সাহেবের ভিত কথোপকখনানস্তর 

বাটীতে আসিক়! এক পত্রমধ্যে এই সকল বিশয় লাখয়! বেখুন সাহেবের 

নিকট পাঠাইয়। দিয়াছেন, এব; সাহেবও লিখিয়াছেন তিনি সস্ভোষ 

পূর্বক এই সকল দান গ্রহণ করিলেন ।*-" --“সম্াদ তাক্ষর”, ১২ মে 

১৮৪৯ । 



কীি-কথা! . ৬ 

**ষাধু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় উক্ত সাহেবের অভিপ্রায় জানিতে 

পারিয়া এমত সঘ্যাপারে কিঞ্চিৎ আনুকূল্য করণার্থ সাহেবন্ষে এক খণ্ড 
ভূমি দ্বান করেন তাহার মুল্য ন্যুনাধিক ১২০** দ্বাদশ সহজ মুড্রা। 

সেই ভূমির নিকটব্ডি আর এক থণ্ড ভূমি ছিল কিয়ন্মাস গন্ত হুইল 
সাহেব তাহা স্বম্পং ক্রয় করেন সে খণ্ডের মূল্য প্রান ১**** টাক! কিন্ত 
এ ছুই খণ্ড ভূমি নগরের প্রাস্ত ভাগে স্থিত হওয়াতে সেখানে স্বভিপ্রেত 

বিষ্ঞামন্দির নিশ্মাণ লা করিয়া! স্বানাস্তবে কর। অভিমত হইয়াছে অতএব 

সিমুলিয়ার অস্ত:পাতি হেছুয়া পুক্ষরিণীর পশ্চিমে উত্তম সরকারী ভূমি 

থাকাতে সাহেব গবর্ণমেন্টে নিকট স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয় উত্ত ছই 

খণ্ড ভূমির বিনিময়ে হেহুয়া পুক্ষরিণীর পশ্চিম দিক্স্থ এ ভূমি প্রাপ্ত 
হইয়াছেন এবং এ স্তলেই বালিকাদেব অধ্যযনার্থ এক স্ুশোভিভ বৃহৎ 

অট্টালিকা নিশ্মাণ করিতে উদ্যত হইয্াছেন। এ অট্টালিকা নিশ্বাণে 
৪০*,* টাক! ব্যয় হইবে তাহার অদূরে বালিকাদিগের শিক্ষাদায়িনী 
বিবির গৃহ নিশ্নাণ হইবে 'তাহাতেও ১৬*০* টাক] ব্যয় হইযে অপর 
দেবারক প্রদ্ভৃতি ভূতাদিগের গৃহ এবং ভূমি বেষ্টক প্রাীয় কত্রিতে হইবেক 

তাভাতেও পাচ ছয় সহম্র টাকার প্রয়োজন । অতএব প্র বিদ্যামন্দির 
নিশ্মাণার্থ প্রায় ৬৯০০* টাকা বার ভইন্বে এবং গধ্ণমেণ্ট যে ভূমিয' 
পশ্নিবর্তে হেছয়া পুদ্কর্িণীর পশ্চিমদিক্স্থ ভুমি গান করিয়াছেন তাঠাক 
মূল্য ২২০০* টাকা স্রাতবাং সব্বশুদ্ধ ৮৪০০০ টাকা বায় তইবেক । 
বেখুন সাতেব স্বয়ং এই বিপুপ অর্থ দান কবিতেছেন তাহাতে কেবল 

দক্ষিণারপ্রন বাবু ১২০** টাকার ভুমি দিয়! -বআমারদের দেশের মান 
য্কিঞ্িৎ রক্ষা! করিয়াছেন ।-_'সংবাদ স্ুধাংশু', ২৩ ভান ১২৫৭। 

গত পবশ্ব সায়াহ্ছে স্ত্রী বিস্যাপয়ের শিলারোপ তইল জীধৃত ডেপুটী 
গবর্ণপ স্যর জান লিট্লব মহোদয়ের আধ্ঠান হওয়াতে সমস্ত সমান 
ঘাজকীর় কণ্মচারি ইউরোপীয় মহাশয়ের ও এদেশীয় বং ধলি মানি 

রঙ 



+৩২ মদনমোহন তকালঙ্কার 

বিঘজ্ঞনের সমাগমে বিদ্ালয়ের অতিগ্রশত্ত ভূমিও অভি সংকীণ 

হইয়াছিল । ইংরাজদিগের যে২ নিয়মে প্রাসাদ বা সাধারণ বিদ্যালয়ের 

নিশ্মাণারল্ত হয় সেই সময়ে নিষুম গৃহিত মহামহ। সমারোহ সহ শ্রী 

ব্ছালয়ের শিলারোপ হইয়াছে ।*-*এই বিদ্যাপয়ের স্থাপন কাল শ্মরণ 

নিমিত্ব লেডি ধ্িটলর কর্তক যে এক বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার 

প্রক্রিয়াও আমাদের দেশের বৃক্ষ প্রতিষ্ঠ।র ব্যাপার হইতে অতিশয় বিভিন্ন 

নম ফলে বৃক্ষের ভলে পুষ্পার্দি অর্পণ হইয়াছিল বোধ হয় কোন মন্ত্র 

পাঠও হইয়া খাকিবেক।---সংবাদ পুর্চন্ষ্রো দয়া, ৮ নবেম্বর ১৮৫০ | 

এই বানিকা-বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বের সন্ত্রান্ত ঘরের কন্যাদের 

প্রকাশ্রা বিষ্ভালযে শিক্ষালাভের যথেই বাধা ছিল। প্রধানত: যে তিন 

জন কৃত্তী বঙ্গসম্তানের সাভাঘ্যে এই বাধ! দূরীভূত হয়, তাহারা আর 

কেহই নহেন,-রামগোপাল ঘেষ, দক্ষিণাবুপ্ধন মুখোপাধ্যায় ও মদন- 

মোহন তর্কালঙ্কার ৷ মদনমোহন খ্বীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন ! 

তিনি নিজের ছুই কন্যাঁভূবনমাল| ও কুন্দমালাকে বীটনের হিন্দু 

বাণিকা-বিগ্ভালয়ে পাঠাইর| সংসাহসের পবিচয় দিয়াছিলেন। শ্রধু 

তাহাই নহে, তিনি বিন! বেতনে প্রতি দিন এই বিদ্যালয়ের বালিকাদের 

শিক্ষা দান করিয়াছেন এবং “শিশুশিক্ষাণ রচনা করিয়া তাহাদের পাঠা 

পুস্তকের অভাব অনেকটা মোচন করিয়াছিলেন । ২৯ খা ১৮৫৭ 

তারিখে বীটন এই বালিক1-বিগ্ভালয় সম্পর্কে গবর্ণর-জেনাবেল ডাল- 

হ্বাউসিকে যে পত্র লেখেন তাহাতে মদ্নমোহনের সাহায্য সন্ধে থে 

উত্তি কৰিয়াছিলেন তাহা গ্রণিধানযোগ্য ; তিনি লেখেন £-- 

লু135. 60266 2551559 $9 11020 1 05525 595019115 ৮০ 25০০2 

9 ৮৮০০৩ ০0 00512 95519621002 515 8819 2208 (১0981 0৮15096, 

1176 7611 051105/0 220670109716 দাঠ০ 788 205 13712703081 ৪0৭2 হাহ 

(5 215 19651005 8130 ত10 01000250209 হাতা 015৮ 10008155 8829০০ 



কীত্তি-কথা ও 

10275 20200 24091555159, ও 20175810051) 150 589 [0৩100515 

217119০1086? 036 710 95 59033 59 2789 058185 ৪3 19001291152, 

£170007050 111109৩11 €0 1210 001 610৩ 0210052 0£ 02511026155 €০ 

265 ৮6 018 516 1590 0105 95010 091, ০2 25109588179 0 18273 ৮৪109 ৭ 

8610,000 7২01659 11) 617৩ ১75৮৩ 0110401 0£ 01৮ 00 9৫0 

1১77016 ৫0011 উ01যঘ আজ] আচ25 0175 010610220365 ০৫ 

১৪9০27৮ ০০112565 ৮1০06 02517 56156 1৮৮০ 02508116528 €০ £5 

৪০11০1, 02 12875 001111040 €০ 50 20 0711), ০21৮ 81855169288 
11151750000 10 11৩ 21111011510 20 03610115927 19058 ৩7171 503 1219 
1550070 62701 50116 06১7711)0156592 01 2 ৪025৩3০৫ 015201511881 
7392011 9001558 ৪581 696 €11510 055, 

স্্রীশিক্ষা-বিস্তারে আন্দোলন 

দেশে যাহাতে জ্রীশিক্ষার (প্রসাব হয় ঘদনমোহন্ শাহাব জন্য সাময়িক 
পত্রে প্রবন্ধাদিও লিখিয়াছেন। বাজনারায়ণ বন্ধ 'আত্ম-চরিতে, 
মদনমোহন সম্বপ্ধে লিখিয়াছেন ২ 

ইনি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশব *সর্ববগুভকরা* নামে পত্রিকা 
বাহির করেন।* এই পত্রিকাতে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্তকতা বিষয়ে একটা 
প্রঙাব তর্কীলঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিব্য়ক এ্ররূপ 
উৎকষ্ট প্রন্ভাব অগ্যাপি বঙ্গতাধার প্রকাশিত হর নাই। ওকালগ্কার মহাশয় 
বিঘগ্ামের একজন ভট্টাচাধ্য হইয়! সমাজপংক্কার কাধো যেরূপ উৎসাহ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জঙ্গা তিনি সহ সাধুবাদের উপযুক্ত । (পৃ. ৩৩) 

. আচাধ্য কঞ্চকমলও লিখিয়াছেন,--ণতিনি [ মদনমোহন ] বদর্ধ- 
শুভকরী' নামী একখানি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদন কিয়াছিলেন” 
("পুরাতন প্রসঙ্গ” ১ম পর্যায়, পৃ. ৫৪ )। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর 
সী সপ সপ 

সপ এ. শপ 

* সব্বশুকযী পরিকা' সঙ্বকে বিভ্ূত বিবরণ আম "বাংল সামরিক-প্র' 
পুস্তকের ১৭৭-৮১ পৃষ্ঠায় ষ্টব্য। 

ঙ 

সপ পপ পপ 



৩৪ মদনমোহন তর্কালঙ্কার 

বা মদনমোহন কেহই 'সর্ধশুভকরী পত্তিক1' সম্পাদন করেন নাই ॥ 
পত্জিকাখানি ঠনঠনিয়ার সর্ববশুভকরী সভার মুখপত্র ছিল। ইহার প্রথম 

খ্যার প্রকাশকাল-- আগস্ট ১৮৫০ (ভাদ্র ১২৫৭)। পত্রিকায় 
সম্পা্ক-বূপে মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম আছে । কি ্যত্রে ইহাতে 
বিদ্যাসাগর বা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের রচন1 স্থান পাইয়াছিল, 
সে-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর-সহোনর শঙ্তুচন্দ্র বিদ্যারত্ব যাহা লিখিয়াছেন, তাহা 

গ্রহণযোগ্য । তিনি লিখিয়াছেন £--- 

হিন্দু-কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের ছাত্রগণ প্রক্য হইয়া, সর্বব- 

শুভকরী নামক মাসিক সংবাদপত্রিক! প্রকাশ করেন। উক্ত সংবাদপত্রের 

অধ/ন্দ বাবু রাজকুষ্ণ মিত্র প্রভৃতি অন্থবোধ করিয়া, অগ্রজকে বলেন যে, 

“আমাদের এই নূতন কাগজে প্রথম কি লেখা উচিত, তাহ! আপনি 

স্বয়ং লিখিয়। দিন। প্রথম কাগজে আপনার রচন। প্রকাশ হইলে, 

কাগজের গৌরব হইবে এবং সকলে সমাদরপূর্বক কাগজ দেখিবে। 
উহবাদেব অনুরোধের বশবস্তী হয়া, তিনি প্রথমতঃ বাল্যবিবাতেব দোষ 

কি, তাহা বচন! করিয়াছিলেন । তাহার লিখিত বলিয়া, তৎকালীন 

কুবি) লোকমাত্রেই সমাদরপূর্ববক সব্ধশুভকরী পঞ্জিকা পাঠ করিতেন । 

পর মাসে, মদনমোহন তর্কালস্কার মহাশয়, স্ত্রীশিক্ষাঁবিষম়ুক প্রবন্ধ 

লিখেন ।+-“বিদ্ভাসাগর-জীবনচবিত*, ওয় সংক্ষরণ, পু. ৮৭-৮৮। 

“সর্ববশুভকরী পঙ্িকার দ্বিতীয় সংখ্যায় (আশিন, শকান্দাঃ ১৭৭২ ) 

প্্রীশিন্ষণ” প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা? একান্ত দুপ্রাপ্য বলিয়! 
আমরা মদনমোহনের রচনাটি নিয়ে মুদ্রিত করিলাম £-- 

ত্্রীশিক্ষা। 

এক বতলবের আধিককাল গত হইল কণ্তাসস্তানদিগের শিক্ষা 

নিমিত এই মহানগরীতে এবং বারাসতে ও অন্তাপ্ত কতিপর স্থানে শিক্ষা 



কীত্তি-কথা : ৫ 

স্থান সংস্থাপিত হইয়াছে । এই শ্রেয়স্কব বিষস্ক সর্বত্র প্রচারিত করিবার 

নিমিত্ত কএক জন মহাত্মা প্রথমত: দৃষ্টাণ্ত ব্বর্প হইয়া আপন আপন 

কন্ধানস্তানদিগকে তত্তৎ পাঠস্থানে নিয়োন্রিত করিয়াছেন । এ ভর 

মহাএঞেরা সর্ধদাই মনের মধে এইন্গপ প্রত।াশ! করেন খে স্বদেশস্ব সমস্ত 

ভগ ব্যক্তিই তাহাদের দৃষ্টান্তের অন্ুবত্তী হইয়] স্ব স্ব কল্পাগণের অধ্যয়ন 

সম্পাদনে ষড়পূর্বক প্রবৃত্ত হন। 

কিন্তু কি ছুঃখের বিষয় অগ্যাপ কেহই এই শ্রেয়স্কর বিষয়ে কিছুই 

উদ্যোগ করিতেছেন না । সফলেই কসংক্ষার ও শ্রান্তি জালে মুগ্ধ ও ভ্রাস্ত 

হইস্সা স্বীশিক্ষা বিষয়ের ভাবি উপাদেয় ফল বোধগমা কারতে পারিতেছেন 

না, কেবল কুসংকারমূলক কতকগুলিন কুতর্ক ও খঅকিঞ্্কর আপতি 

উপস্থাপিত করিয়া এই মঙ্গল ব্যাপারের প্রতিবন্ধকতাচবণ করিতেছেন। 

তাহারা কহেন 

প্রথম | শিক্ষী কন্দের উপযোগিনী যে সঞ্ল মানসিক শাক্ত ও 

বুদ্ধিবুত্তর আবশ্যক ভ্রীর্জাতির তাত! নাই সুতরাং কগ্ঠাসস্তাশেরা শিখিতে 

প।রে না। & 

ছি'্ভীয় । শ্্রীজাতির বি্ভাশিঙ্জার ব্যবহার এদেশে কখন নাই, 

এবং শান্ক্রেও প্রতিবিচ্ধ আছে; অতএব লোকাচারবিরুদ্ধ, ও শাস্ত্র প্রতিসিচ্ধ 

ব্যাপাথ কদাচ অন্ুষ্ঠানযোগা হইতে পার না । 

তৃতীয় । ভ্ত্রীলোকেরা! বিগ্যাশিক্ষ। করিলে দ্র্ভাগা ছঃখ ও পতি- 

বিয়োগ হঃখের ভাঁজন ভইয়! চিরকাল কষ্টে জীবনধাপন করিবেক অতএব 

এতাদৃশ দৃদোধদুষিত বিষয় জানির়া শুনিয়া পিতা মাত1 কেমন করিয়া 
প্রাণসমান শ্বসম্তানকে এই দারুণ ছুঃখার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিতে পানেন। 

চতুর্থ । স্ত্রাজাতি বিদ্যাবতী হইলে শ্বেচ্ছাচাবিনী ও মুখঝ! হইবেক, 

বিগ্যাত্ব অহস্কারে মত্ত হইয়া পিতা মাতা ভর্তা প্রস্ভৃতি গুকুজনকে অবজ্ঞা 

কনিবেক, এহং পরিশেষে ছশ্চিজ1 হইয়। স্বছং পতিত হইবেক ও প্বকীয 
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পবিত্র কুলকে পাতিত করিবেক ; অতএব স্ত্রীজাতিকে সর্বথ অজ্ঞানান্ধ- 

কৃপে নিক্ষিপ্ত রাখাই উচিত, ঝ্দাপি জঞানপথের সোপানপ্রদর্শন কৰা 
উচিত নয়। ৃ 

পঞ্চম । এই সমস্ত দুই ও অদৃষ্ট দোষ উল্লঙ্বন কারয়াও যছপি 

প্রীজাতিকে বিগাশিক্ষা প্রদান করা যায়, তাহাতেই বাফল কি? ইহার! 

চাকরী করিতে পাবিবেক না, আদখলতে গতায়াত করিয়া কোন পাজকাধ্য 

নিব্বাহ করিতে পারিবেক না, কোন সাহেব শুভার সঙ্গে আলাপ পরিচয় 

করিতে পারিবেক না, এবং হাট বাজাবে বসি বা কোন দেশ দেশান্তরে 

গমন করিদ! বাণিজ্য কাধাও সম্পন্ন কবিতে পারিব্কে নাঃ কুলেন 

কামিনী অপ্ত,পুরে বান করে তাহাব বিদ্যাশিক্ষায় কিছুই ইঞ্টাপত্তি নাই, 

প্রত্যুত অনিষ্ট ঘচখাদ সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । 

আমব1 শান্ত্র, গাছ ও যুক্তি অন্ুনারে তাহাদিগেত এই সমস্ত 

আপত্তির পরভ্যেকেধ স্মর্থ ডত্তব প্রধ।ণ কবিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

আমাদিগের গ্রদত্ত উত্তব যঞ্চি অশাস্ত্রীয়, অঙ্গাষ/, অযৌক্তিক ও পঙ্মপাত- 

* মূলক বালছ। গক্দপাতিবিহীন দূরদর্শী প্রান্ত ব্যক্তিবা বোধ কবেন, তবে 

আমরা এ্তিওঞা কবিতঙেছি স্ত্রীশিক্ষার বিষয় আর কদাপি মুখেও আনিবৰ 

না। আর ঘদি অ।মাধিগের উত্তর ষথার্থ হইস্বাছ্ে বলিয়। বিবেচনা! করেন, 

তবে তাবিলশ্বেই এই মগোপকারক বিধছের অনুষ্ঠানে দেশীয় ভদ্রলোকের| 

প্রবৃত্ত হউন নতৃবা আব ধেন তাহারা আপনাদিগকে লোকসমাজে মনুষ্য 

বলিয়। পরিচয় ন। দেন। | 

প্রথম আপত্তি প্রত্যুত্তর দিবার পুর্বে আমরা আপত্তিকারক 

মহাশয়পিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, স্ত্রীজাতি ষে বিদ্কাশিক্ষা করিতে 

সমর্থ নয় এক্প সংস্কার তাহাপা কি মূল হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন ? 

আর কোথায় ব এম দৃষ্টাস্ত উপলব্ধি করিয়াছেন, যে স্ত্রীজাতিরা বথ! 

নিয়মে বিদ্াভ্যাসে প্রবৃত হইয়াছিল, শিক্ষা! উপকরণ সমুদায় উপস্থিত ছিল, 
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বিচক্ষণ উপদেশক যথানিযমে উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু কোন কল দর্শে 

নাই, জ্ত্রীগণেবা সকলেই মূর্ধ হইয়াছিল। বোধ করি আপত্তিকারক 

মঙগাশযেবা এই প্রশ্নের কিছুই উত্তর দিতে ধাবিবেন না, এবং ফোথাও 

এতাদ্ুশ উদদাহরণ দেখাইতে পারিষেন না। অতএব তাহাদিগের এই 

আপান্ত কেবল অমুলক কল্পনা দ্বারা উত্তাবিত যাত্র। ভাগ তাহার! 

একবার পক্ষপাতশূন্ধ চিত্তে চিস্তা করিয়া দেখুন না ফেন, শ্ত্রীজাতির। 

কেনই বা শিখিতে পারিবেক না। তাহারা কি মানুষ নয়? সচেতন 

জীবমধ্যে পরিগণিত নয়? তাহাদের কি বুদ্ধিবৃতি নাই ? মেধা নাই? 
তর্কশক্তি নাই? সদৃশান্থতৃতি নাই? ফেন! আমরা ত ভূয়োড়ুয় দর্শন 
করিতেছি শিক্ষাকাধেযের উপযোগিনী ঘে যে শক্বিম্তার আবশ্বাক, প্রীজাতির 

সে সমুদায়ই আছে কোন অংশের নুনতা নাই ; বরং পুক্ষ অপেক্ষ| 
লোকে কোন কোন খুদ্ধিবৃত্তির আধিকাই দেখিতে পাওয়া যায়। 

বিশ্বপিত। শ্রী ও পুরুষের কেবঙ্গ আকাবগত কিঞিৎ ভেদ সংস্থাপন 
কধিয়াছেন মাত্র। মানসিক শক্তি বিষয়ে কিছুই নৃযনাধিক্য স্থাপন করেন 
নাই । অতএব বালকেরা যেরূপ শিখিতে পারে, বাপিকারা দেবপ কেন 
নল! পারিবেক ? বরং কেহ কেহ বোধ করেন ঠশশবকালে ধালক অপেক্ষা 
শ্বালকার! স্বভাবত: ধীর ও মুদ্ধ তয়, এ সিমিত্ত অধিক শিক্ষা করিতে 
গারে। এ বিষন্ন আ্ামর! পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াভি, এক স্কানে এক 
'অপাদান হইতে এককালে বিগ্ঠারস্ত বসিয়া বালক অপেক্ষা বালিকার 
আধক শিক্ষ! করিয়াছে। আপত্তিকারক মহাশরেবা চগ্ষুকীলন করিয়। 
দেখুনঃ কত শত বিদেশীয় নারীগণ বিদ্যালঙ্কাবরে অলস্াত হইয়া গ্রীজাতির 
শিক্ষাশক্তিমত্তার দেদীপামান প্রমাণ পথে দগ্ডারমান রাহয়াছে। অতএব 
আমল! ভরস| করি অস্মদ্দেশীয় লোকের! শ্ত্রীজান্তির শিক্ষা! করণে শক্তি নাই 
বলিয়া আর অমূলক অকিঞ্চিৎকর বৃথা আপতি উত্থাপিত করিবেন ন।। 

স্রীলোকের বিজ্ভাভ্যাস, বাবহার ও শান্রবিকন্ধ বলিয়! যে আপত্তি 
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উত্থাপিত কবেন ইন্বা কেবল অবন্ৃজ্ঞতা ও অদূরদশিত্ব নিবন্ধন, সন্দেহ 

নাই । কারণ আমরা অতি প্রাচীন কালের ইতিহাস গ্রন্থে দেখিতে 

পাই, ভারতবর্ষার কামির্নীগণের! নানাবিধ বিদ্যার আলোচন! করিতেছেন । 

মহধি বালীকির শিষ্য আত্রেযী গুরুসম্গিধানে পাঠামুশীলনেব প্রত্যুহ 

দর্শন করিয়া জনস্থানস্থিত ভগবান্ অগস্ত্যধবির পুণ্যাশ্রমে পাঠািনী 

হইয়া উপস্থিত হইতেছেন ! ভগবান্ ত্রঙ্গাবিদ্বান্ যাক্রবন্ধ্য গাগা ও 

মৈজ্রেক্ীকে সম্বোধন করিয়া ত্রহ্মবিষ্ভার উপদেশ দান করিতেছেন । 

বিদর্ভরাজনান্দনী 'ঘণবত্তী কক্সিণী, শিশুপালের সহিত পাণিগ্রহণবপ 

অনিষ্টাপাত দর্শন করিস! স্বহত্তে সাক্কেতিক পত্র লিখিয়া দ্বারকাপতি 

ভ্ীকষ্ণেব নিকট প্রেরণ করিতেছেন । উদয়ুনাচার্যের নঙ্গিনী সর্ন্বশান্্- 

পরদশিনী লীলাবত্তী শঙ্করাঁচাধ্যের দিগ্নিজয় প্রস্তাবে শ্বভর্তী মগুনমিশ্রের 

সহিত স্না্ডাধ্যের বিচারকালে মধ্যস্বতাবলদ্বন ও মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বপক্ষ ও 

উত্তরপক্ষ সমর্থন করিতেছেন। বোধ করি সকলেই জ্ঞাত আঁছেন, 

কর্ণাটবাঁজমহিবী ও মহাকবি কালিদাসপত্বী এবং বাভটদুহিত। অতিশয় 

পণ্ডিত ছিলেন । আর বিশ্বদেবী গঙ্গাবাক্যাবলী নামে এক বর্মশানের 

গ্রন্থ রচন1 করিয়া চিবস্তনী কীতি সংস্থাপন করিয়াছেন । খনা জ্যোতিষ 

শাস্ত্রে এমত পণ্ডিত! হইয়াছিলেন ছে তাহার নিখন্ধ বচন সকল প্রসিদ্ধ 

প্রসিদ্ধ শ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে প্রমাণরূপে পবিগণিত হইয়াছে । আমরা 

সাহস করিয়। বলিতে পারি আপত্তিকারক মহাশদেরাও এ খনার অনেক 

বচন অবগত আছেন এবং ভতদ্মুসারে বিবাহাঁদি শুঁভকন্ধের দিন ও লগ্ন 

নিগ্ধীরণ করিয়া থাকেন । অনেকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, 1কছু কাগ হইল 

হঠীবিগ্বালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ এক রমনী বান্ধাণসীক্ষেত্রে মঠ নিশ্মী৭ করিয়া 

ভূত্ধি ভরি ছাত্রদিগকে বিদ্ঞাদান করিয়াছেল। আমরা সন্ধান করিয়া 

আরো কতকগুলি পঞ্ডিতা বনিতার নাম উল্লেখ করিতে পারি কেবল 

গাঠকবর্গের! বিবৃক্ত হইবেন ভাবিয়।-বিরত হইলাম । 
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এই সকল দৃষ্টান্ত তার! অবস্থাই স্বীকার করিতে হইবেক পূর্ববকালে 
স্ীলোক মাঞ্রেরি বিছ্বাশীলনের প্রথা প্রচলিত ছিল। বীহ্ারা বিদ্যা 

সবার! খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া লোকসমাজে অত্যন্ত প্রেসিঙ্ধ। 

হইয়াছিলেন তাহাদিগেরি লাম 'তিহাক্রমে অগ্ভাপি চলিয়া আদিতেছে। 

ইহাও অসম্ভাবনায় নছে, যে অন্মন্ধেশে উত্তম ইতিহা সগ্রন্থ ন। খাকাতে, 

হয় ত অনেকানেক প্রসিদ্ধ বিদ্ভানতীদ্দিগেরও নাম কালক্রমে লোপ পাইয়া 

থাকিবেক । এঙ্খলে আমর! দৃষ্টান্ত স্ববপে যে কএকজন গ্রাসদ্ধ বিদ্ভাবতীর 

নাম উল্লেখ করিলাম এতত্যতিরি গ্রু যে আখ কোন স্রীলোকই বিগ্তান্থশীলন 

করিত না এমত কদাপি সম্ভব হইত পানে না । কারণ পুকুষজাতিত্ব 

মধ্যে পুখাতন পণ্ডিতবর্গেব নাম উল্লেখ কবিত হইলে আমরা ব্যাস 

বাক্সীকি কালিদাসাদি এক জগ গ্রন্থকার ভিপি আর কাভারো নাধ করিতে 

পারি না; ইহা বলিয়া কি এই সির কনিতে হইবেক যে পূর্বকালে 

সর্বপাধারণ পুক্সেতা বিছ্ঞান্রুশীলন কহিত না ফলখত এক্ণ পথও 

পরচলিল কতিপয় পণিত পুযের লাম শ্রবণে ধেষন প্রাীনকালীন 

পুরুষসাধাগণেব বিদ্যাভ্যাস প্রথ। স্থির তইতেছে, সেইপ্গপ পূর্বাক্কালের 

ক'ভকগুলি বিগ্ঞাবতী কামিনীর লাম প্রাপ্তি দ্বার! স্ত্রীলোক সাধারণেবও 

তৎকালে বিদ্যান্থশীললের ব্যবষ্ঠার অব্যাহতপে প্রচলিত ছিল স্থিপ্ন ককিতে 

হহবেক সন্দোত নাই । 

কিছু কাল হইল এ দেশে শ্রীজাতির বিদ্যাত্যাসের প্রথ। ফিপিন স্থগিত 
হইয়াছে 'ভাদুশ প্রচবদ্ধপ নাই, ইহা আমরাও অর্থীকার করি না| ইচ্ছার 
কারণ কি? অন্বেষণ করিলে অন্তি "পর্রকূপে প্রঙায়মান চইটবেক | 

এই কেশ যখন ঢরস্ত যবন জান্তি ঘারা আফ্ফান্ত হইয়াছিল তৎকালে এ 

তর্বত্ত ক্ঞাতির দৌরাস্য্যে আমাদিগের শখ সম্পত্তির একবারেই লোপ।পত্তি 

₹ইয়াছিল। কেহ ইচ্ছানুসারে নিত্য &নমিতিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে 

পারিত ন।। অগ্রিষ্টোম দর্শ পৌরর্াস প্রভৃতি সাগব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে 



মদনমোহন তকালঙ্কার 

পাবিত নাঁ। বসস্তোৎলব, কৌমুদ্ী মহোৎসব প্রভৃতি উৎসব সকল 

একবাবে উৎ্সম্ম হইয়া গেল । দুশ্চরিত্র যবনজাতির ভয়ে শ্্রীলো কদিগের 

প্রকাশ স্থানে গমনাগমন ও বিস্তান্বশীলন সম্পুর্ণৰপে স্থগিত হইয়। গেল। 

সকলেই আপন আপন জাতি প্রাণ কুলমীল লইযা। শপব্যস্ত স্্রীভাতিকে 

বি্ঠা দান করিবেক কি পুরুষদিগেরও শান্জালোচন! মাথাঘ উঠিল) 

তদবধি স্ত্রীদিগের অস্তঃপুরনিবাস ও বিগ্ভাভ্যাস নিরাস হইয়া! গিয়াছে। 

এক্ষণে অগরীখনেব কুপায় স্নামাদিগের আব সে ছুরবস্থা নাই, অত্যাচারী 

বাজ। নাই । শুভদিন পাইক়। সকল শুভ কাশ্রও অনুষ্ঠান করিতেছি । 

'আমাদিগেন লুপ্তপ্রায অন্ঠান্ত সঙ্ধ্যবাব সকল পুনরুদ্ধার কৰিতোছি। 

অতএব এমত স্রখের সময়ে সংসাবস্গখের নিদানভূত আপন আপন 

পু কলত্র কন্টাদিগকে কি বিদ্যারসে আস্বাদে বঞ্চিত বাখ! উচিত ? 

আমরা, যেমল হউক সাধ্যান্থসারে আপন আপন পুক্রসন্তানদিগকে 

বিদ্যাশক্ষা। করাঠত্েছি। কন্।দিগের কি অপরাধ থে তাহাদিগকে 

অজ্ঞানগ্রজ্ত কথিয়। চিরকাল দুববস্থায় নিক্ষিপ্ত রাখব । 

ভ্রীলোকে বিছ্যাভ্যাস শাল্পনিষিদ্ধ নয়। 'সমবা! পুরাণ ইতিহান 
ধর্মশান্ত প্রভৃতি সমুদায় শান্ত উদঘাটন কৰিয়া সকলে? অমক্ষে দেখ ইাতে 

পারি "ন্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা করিতে নাঈশ এমন প্রমাণ কেহ একটাও 

দেখাইতে পারিবেন না, বরং পুত্রেক মত কন্তাদিগেব বিদ্ভাশিক্ষাব বিধানই 

সর্ধন্ দেখিতে পাইবেন । ধর্দি এই কন্ধম শান্্রনেসিদ্ধ হইত তবে প্রাচীন 

মহাজনের কদাপি স্বয়ং অনুষ্ঠান করতেন না। 

আমরা শ্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে প্রাচীনব্যবহার ও শীন্রবিধান ধর্শাইলাম 

এইক্ষণে আপত্তিকারক মহাশয়েরা অপক্ষপাত চিত্তে বিবেচন! করিয়। 
গুদ, সমূচিত উত্তর হইল কি না? 

৮ বিদ্তাভ্যাস করিলে “নারীগণ বিধনা! হয়, এই আপত্তি শুনিবা হাস্ত 

'ক্করাই বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সমূচিত উত্তর প্রদান । কারণ বিদ্যাভযামের 



কীন্ডি-কথা ূ ৪১ 
সহিত বধব্য ঘটনার কিকূপে কার্ধযকারণ'ভাব খঘটিতে পারে । পতির 
মৃত্যু হইলে নারী বিধবা হয, এই পতিমখণবপ ছুর্ধটন। যদি ভ্রীর বিষ্ঞাভ/াস- 

রূপ কারণবশতঃ উৎপন্ন হইতে পারে, তবে এক জনের মাদকগ্রব্য সেবনে 

অন্য জনের মত্তহ। অন্ত নেব চক্ষুর্সে হাত্য অপন্থ ব্যক্তির বুদ্ধিভ্রম ও 

তদিতখেন বাকাঙ্খলন সর্বদাই সঞুবিতে পারে । ফপতঃ বিভা এমত 

মাবানুক শক্তিও এপবীিস্ত কেহ অনুভব করেন নাই । অনেকেই 

বিছ৬11ন কলিয়াছেন করিতেছেন ও কারিষেন, কেহই আপন পরিবারের 

সং্াখক হন নাই এবং হহবেনও ন|। আব বিগ্ভাত্যান করিলে নারী 
দোৌন্গাগ। ছুঃখভা গনী হয়, হহ! আবও হানিবানধ কথা । কাধণ ফাহারা 
বিদ্ঞাধনের আধক্কারধী হহয়াছেন ভাবাই এহ সংসারে দথার্থ সৌজাগ্যশালা 
ও যখার দনবাশ, অস্িত্নব! কেবল এই বৃশ্বজ্তবার ভাখস্ববপ, বশত, 

হ টাস্র হতভাগ্য, ও নিতান্ত দরিদ্। বিগ্কাদপ ধনশালী ব্াস্ভির! 
হাপনার অবিনশ্বর নিল সনাতন বিছ্য।র প্রভাবে ঘষে কিনপ অনির্বচশীয়্ 
দ্ঃখাসাঁগল স্থাধাদ করিতেছেন তাহা ক্টাহাবাঠ জানলেন । ইতর 

দনবানের শেকপ শখ তোগ হওয়া সদন পরাহত মনেও বিষয় লয়। 
মাতএব প্রীজাতি বিগ্ঠাবতী ৬ইলে বিধবা অখবা দৌর্ভাগাবন্তী হইবে এই 
কথায় উব শা পেওমাহ সযুচিজ উত্ত । 

ণাহারা কহেন বিছ্/াভ্যাস করিলে নাগীগণ মুখর ছুশ্চারর ও অভঙ্কারা 
হইবে "ভহাপিগকে উত্তব প্রদান সমগে কিছু ঠিত উপদেশ দান করা 

 বিডিত নোধ চইতেছে। বিগ্যাভ্যাসেস লে মন্ত্রযাজা)ত বিশয়ী সচ্চরিক্র 
ও শাস্তস্বশব না ইইয়া তদ্বিপন্বীত ভইয়াছে হতা যি কেও প্রত্যক্ষ করিয়। 
থাকেল, ভবে তিনি সকাশপথে মশোহর দান মধ্যে সুগম) হম্ম্যপৃর্ে 
উত্তানপদ তন্ইস্বা গন্ধর্ধব বিাধবগণপ গীতবাগ। নাট্যক্রিয়াদি কারতেছে, 
ইচাও অহ দর্শন কারা থাকেন । ফলত; আনব! গাহমপূত্বক ণলিতে 
পাপ, বিদ্যাবান্ মন্থষ্ঠেখ! যে দেশে বগি করেন কিম্বা ধে সমাঙ্জে উপবিষ্ট 
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হইয়া! স্বর আলাপ কেন, এই অসম্ভব আপত্তিকারকেরা সেই সেই 

দেশ ও ততত্তৎসমাজের ত্রিসীমা দিয়াও কখন গতায়াত করেন নাই। 

বিচ্যাবান্ মন্ত্রের চরিত দর্শন কর! দূরে থাকুক কখন শ্রবণও করেন 

নাই । বিদ্বজ্জনের মস্তক বিনয়ালগ্কাবে ভূষিত হইয়া সর্বদাই বনজ 

রহিয়াছে, ফলবন্তরুর শিখরদেশ ফলের ভারে নিত্যই অবনত আছে । 

বিছ্ঞারসাশ্নাদকের মুখে ঠিত মিত ও মধুর বচন ভিন্ন কি কখন কর্কশ অপ্রিন্ন 

ও গহিত বাক্য নিগত হইতে পারে ? চন্দন কাষ্ঠ শত খণ্ড হইলেও কি 

তাহার অবয়বে মনোহর গন্ধ ভিন্ন দুর্গন্ধ নিগীর্ণ হইতে পাবে? আত্ম 

অপেক্ষায় স্ব্গাতীয় আথব। ম্বদেশীয় লোকের অপকর্ষ এবং আপনার 

উতৎ্কর্ধাবোধ উদয় হওয়াতে শন্ুষ্যেব মনে অভগ্গাব সধ্ধার হইয়া থাকে। 

কিন্তু বি্বান্ ব্যক্তিব মনে এতাদৃশ ভাবের উদয় কদা|প হইতে পাবে না । 

তিনি সর্বদাই মনে মনে আপনাকে অকিঞ্চন ও অপধাপ্ত ও অকিঞ্চিজ- 

জ্বানসম্পন্ন ভাবিয়া থাকেন। জ্ঞানপ মহাটশলে যিনি যে পাঁরমাণে 

আরোহণ কবেন তীঙ্তার নিকট এ মহাশৈল ততই উন্নত ও ছুরাবোহরূপে 

প্রতীপমান হয়, এবং স্মান্দও ব্ক্তিব মনে মনে আপনাকে ততই তুচ্ছ 

বোধ হয়। মঙ্তার্ণ যে কিমাকার ৪ কি প্রকার বিস্তাব তাহা 

সাংযাত্রিকেরা বিলক্ষণ অনুভূত আহছন, ইতর ব)ক্তির তাহা বুদ্ধিরও 

গোচর নয় । এই শিম জ্ঞানসম্পন্ম ব্যক্তিরা মনের মধ্যে অহঙ্কার 

করিবেন কি আপনাদিগকে মুত্তিকাবং তুচ্ছ পদার্থ বোধ কবেন। 

সব্বাতত্বদর্শী মহ! পণ্ডিত সর্ আইজাক [নিউটন মহাশয় অতিশন্ব বিনীত- 

ব্চনে কহিয়াছেন “আম ষে কিছু তত্ব উদ্ভাবন ও পদার্থ গবেষণা করিলাম, 

ইহা কেবল বালকের স্টার বেলাভূমিতে উপলসকল সঞ্চলন করিলাম 

মাত্র, জ্ঞানমহার্ণৰ পুরোভাগে অক্ষু্ন রভিয়াছে ।” 

স্্রীজাতি শ্বতাবতঃ সুশীল। বিনয়পতী ও লঙ্জাব্তী ইচ্ভাদের ত কথাই 

নাই। বিগ্যাত্যাস করিলে নিতান্ত উদ্ধত অবিনীত ও চঞ্চল ব্যক্তিরাও 
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একান্ত বিনীত শাস্ত ও স্ধীর হইবে সঙ্গেহ নাই। খাঙ্ষা করিলে যেমন 

মান নষ্ট হয়, জরার উদ্দায। যেমন শরীরের লাবণ্য ভর ভয়, শুষ্যোদয়ে 

যেমন অন্ধকার ধবজ্জ হয়, জ্ঞানালোক দ্চাব হইলে দেইরূপ ছুশ্চরিত্র দোষ 

নিরস্ত হয়। ছুব্বিনয় দোষ ও অধন্মপ্রবৃতিক্ধপ মভারোগেব শান্তি নিমিত্ত 

বিগ্ভাই একমাত্র মভৌবধ | [হতাহত কার্ধযাকাধ ধশ্মাধশ্মের উপদেশের 

নিমিত্ত বাই মহাগুক শ্ববপ। শ্রন্ধা শান্তি ও ধশ্মপথের পাস্থগণের 

পথপ্রদর্শন নিমিত্ত বিছা ই একমাত্র সার্থ হইয়াছেন । অতএব বিগ্তালোক- 

দম্পর্ন কি পুকষ কি দ্দী কেহই দুশ্চবিত্র ও অধশ্মপরাযণ হইতে পারেন 
না, তাঁভা হইলে বিছ্াৰ মাতমা এতাদশ গুরুতররপে কোন বিচক্ষণ 

ব্যস্থিই অঙ্গীশকান করিতেন না। শ্পতরাং বিদ্যাভ্যাস কশিলে স্রীলোক 

ছুশ্চরিত অতঙ্কাত ও মুখব হইবে এ কথা কথাই নয়। 

| প্তীলোককে বিছা? শিখাইলে কি খল হইবে, এই পঞ্চম আপত্তিই 

প্রতিপক্ষগণের প্রধান আপত্ি বোধ হইতেছে । কাপণ স্আাহাদিগের 

সত্রীশেক1 বিষয়ে যাবতীন আপত্তি, বিদ্বেষ, বিতধগ ও অন্নৎসাহ সকলি 

এতগ্প,লক উত্থিত হওয়াছে, এবং একপ হওয়াও নিতান্ত বিন্ময়ানহ নহে, 

যেফেত প্রারিশ্সিত বিষয়ে প্রয়োজণাভাব দর্শন হইলে কান্দে কাজেই 

তথিবয়ে ম্বরুচি, অন্ধ ৎসাত ও পরআুখত্া জন্মিতে পারে । অতএব অশ্মর] 

«৯ আ।পত্তি4 সবিশুন উত্তর 'এবং গ্লরীজা (তকে বিগ্ঞাভযাস কবাইলে যে যে 

মহ্বোপক্ার দশিবে তাহ। সপ্রমাণ উপ্নেখ করিতেডি । 

তমাদের দেশগ্ক লোকেলা প্রায় সকলেই মনে করিষ়া থাকেন, 

কত্চলি ধনোপাঞ্জন কর, সময়ে সময়ে সভা ও সশাজস্বলীতে অনর্গল 

রত্কাতা কর, এবং কাজপুকষ্গণেহ সনিধানে খ্যাতি প্রতিপত্ত লাভ কনা, 

এই সকলই [বদ্াভ্যাসের মুখা কল। কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পাবি, 

তাভার। নিতান্তই অদূরদর্শী ও অন্্যন্ত শ্রান্ত। বিগ্া যে কি অদ্ডুত্ত পদার্থ, 
এবং তাহার ফল যে কি উপাদের ও কত মহৎ তাহা কিছুই জানেন ন]1। 
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জানিলে কখনই এই সকল তুচ্ছ বিষয়কে বিগ্ভার মুখ্য ফল বলিয়। জ্ঞান 

করিতেন না। যথার্থ বিছা হইলে এই মনুষ্য আর এক প্রকার 
মনুষ্য হয়, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি সকল নৈপগিক দোষসমূতনিমূক্ত হইয়া 

কেখ গুণগ্রামে গুম্ফিত হয়। কাহার অন্তঃকরণে এমত কোন 

অনির্ধচনীয় অলৌকিক জ্যোতিঃপুঞ্জ প্রন্ফুরিত হইতে থাকে ঘন্দাবা সমস্ত 
অজ্ঞানতমোবাশি বিনাশিত হইয়। যায় এবং বিশ্বের সমুদায় তত তাহার 

নিকট স্দুটব্ূপে অবভামিত হইতে থাকে । দূর্দান্ত ইন্দ্ির সকল তাহার 
শাসনের অনুবন্তী হইয়া কেবল ষথার্থ পথে পধ্যটন ও তত্বেধ অন্ুশালনে 

প্রবৃত্ত ভমু। দয়), দাক্ষিণা, ধৈর্য গাজীরধর্যাদি গুথগ্রাম তাাব হৃদয়ে 

আপিয়া নিত্য অধিষ্ঠান কধে। কাম ক্রোধ লোভ ঈর্ষা! দ্বেব মাৎসধ্য 

প্রভৃতি দোষবর্গ তাহার চিত্তক্ষেত্রে আশ্রয় না! পাইনা ভতাশ হইন। 

স্থানান্তরে প্রস্থান করে। শাঠা কাপট্য পৈশুল্ক পভতি দন্সযগণের 

প্রবেশানরোধ নিমিত্ত তাহার |5ভ নিত্যই বদ্ধকবাট হইয়। থাকে । 

তাহার মুখশমগুল এমত লৌম্য আকাব ধারণ করে যে দর্শণ মাত্রেই 

দশকগণেন অভ্তঃকরণে তর্য ও ভক্তিব সধ্শার হয়। তিনি দক্ষিণ হস্তে 

সত্য ও বাম তস্তে মায় এই উভয়কে অবলখন বিয়া অকুতোভয়ে নকল 

ব্যাপার সমাধান করিতে থাকেন । সংশারের সকগ ব্যক্তিই তাহার 

আত্মীয়, একবারে! কাহারে! প্রতি অনাক্মীয় ও শক্রভাব বৃদ্ধির আবির্ভাব 

হয় নাঃ স্মতবাং বিবাদবিসখাদ কুতক কলহ জিগীধ! দশ্য, তীহার টিহ1- 

পথে অবন্ঠীরণ ই হইতে পাবে না। অপিককি? এই ছুঃখময় সংসার 

ভাহাব সন্গিধানে কেবল প্ুখের নিথাঁনবপে ভাসমান হইতে থাকে। 

অতএব এতাতুশ বিদ্যাবান্ মহাপুকষ কি তৃচ্ছ ধনোপাজ্জনকে পরম 

পুক্ষযার্থ সোধ করেন? লোকসমাক্কে বন্তত। করা স্কি তাহার পক্ষে 

গ্লাঘ্য ক্শ্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পাবে? এবং রাজা কি রাজকীয় 

পুক্ষ সমীপে সুখ্যাতিলাভকে তিনি গুক্ষাতর লাঁত বলিয়া বোধ করেন? 
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বঙ্গনিন জানীরে ডূবাল নামক একজন ইউবোপীয় পণ্গুতের চরিত ও 

অশ্মদদখীয় মথুরানাথ তর্কবাগীশ নামক পঞ্ডিতের চরিত শ্রাবণ করিলেই 

ইহার পধ্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়! ষায়। ডুবাল বাজপ্রসাদলাভের বিষয়ে 

এমত উদাসীন ছিলেন যে রাজবাটীর মধ্যে বহুকাণ বাস করিয়াও 

রাজপারবাবের সকলকে চিনিতেন পলা । মথুবানাখের বিছা ও পাণ্তিত্য 

বণ কাবয়া নব্ধীপের রাজা সাক্ষাৎ করিবার বাসনা দুত দ্বার এ 

প্ডিতকে কএকবার আহ্বান করেন । নিপু মধুরানাথ বিদ্কালোচনা 

স্যাঘাতিতব আশঙ্কা কবিয়! রাজসম্িধানে গমনে অসন্মত হইলে বাক্তা স্বয়ং 

হান আশ্রমকুটীরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন । দেখিলেন মুরানাথ 

যথার্থ বিগ্ভাবান্ কিন্ত অত্যন্ত ছৃরব্থাগ্রস্ত । বাজ! কাহার সেই সাংসান্িক 

দুরবস্থা দুব কধিবার বাসনায় কিহু অর্থ প্রদান করিবার ছলে প্রশ্থ 

করিলেন । শমাপশকার যদি কছু 'মনুপপঞ্জি থাকে আজ্ঞা করিলে 

আমি তাহা পুরণ করিতে প্রস্তত আন্ি" মণুরানাথ শুনিয়া উত্তর করিলেন 

আনি চা1৭ খণ্ড চিগ্তামণি গ্রন্থে উপপর্তি কখিয়াছি আমার অন্থপপতি 

কি” গাজা এহ উত্তপ শ্রবণে মথুবানাথকে একেবারে ধনতহাশুগ্ 

দেখিয। বিশ্ুয়াপয্ হইলেন । অতএব ধাহানা ধনোপার্জনাদিই বিদ্যার 

মুখ্য ফল বলিস বোধ করেন 'ঠাহাদিগকে অদুরদশি বলিতে পারা যায় 

কি ন!1? 

শতানৃশ মহোপকারক ও মন্ুষ্যতনম্পাদক বিদ্ঞান্ুশীলনে শ্ত্রীজাতিকে 

নিযুক্ত করলে এই সকল উপাদেয় ফলের কি সমুদায় লাভ হইবেক না? 
ধঙ্ছিও সমুদাসু ন! হয় কিয়দংশেরও ফি লাভ হইবেক না? আর যগ্যপি 

অন্মদোশায় লাকেরা নিতাস্থই ধনোপার্জনে নিমিত্ত লালামিতচিত ভন, 

স্রীজাতি বিগ্ঞাব্ভী হইছে ক্টাহাদিগকে একবারেই যে নিরাশ কহিবে 

এমত কদাপি সম্তাবনীয় নহে। আমর! সাহলপূর্বাক বলিতে পানি 

তাহার! অবশ্তই াহাদের ধনোপাঞ্জনের মনোরথ গম্পন্ধ করিতে পারিষে। 
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তাহার। অস্তঃপুরে বসিয়া নানাবিধ শিল্পকাধ্য ও কাককশ্ম নিশ্মাণ করিবে 

তদ্বার। অনায়াসে অভিলধিত অর্থেরও অধিগম হইতে পারিবে । পুকষের। 

গৃহে বসিয়! যে নকল লেখা পড়া করেন শ্রীজাতিরা তদ্দিষে সম্পূর্ণ সাহাষ্য 

দান করিতে পারিবে । গুনস্থালী ব্যাপারের আয় ব্যষ বিষয়ক লিখন 

পঠন নির্ধাহার্থে বেতন দিয়! যে সমুদায় লোক নিযুক্ত কবিতে হয় গৃহের 

গৃহিণী ও নন্দিনীরা অনায়াসে তৎসমুদায় সম্পাদন করিতে যে সমর্থ! 

হইবে পদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? এবং তাহার! স্বয়ং গ্রস্থার্দির রচনা ও 

অনুবাদ করিয়া! তদ্বার1 ভরি ভূরি অর্থ উপার্জন করিতে সমর্থ হইবে। 

রাজদ্বান্ধে অথব। বণিগ.জনের কণ্মালয়ে চাকরি কর! বই কি অথোপার্জনের 

অগ্চ উপায় নাই ? পো করি সকলেই অবগত থাকিবেন ফ্রান্সদেশীয় 

মেড্যাম ডি ষ্টেল নামে এক পণ্ডিতা রনী অনেক বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা 

করিয়। গিয়াছেন এবং তত বিষয়ে সেই সেই গ্রগ্থ অগ্যাণি অত্যৎকৃষ্টনপে 

পরিগণিত আছে। তাহার এ সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইবামাত্রেই 

মুদ্রাকারকেরা যথেষ্ট অর্থ দানপুব্বক ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত, এইব্পে 

তিনি অপধ্যাপ্ত ধনোপান্ন করিয়াছিসেন। মিস্ এজওযার্থ নামী 

ইংলগুবাপিনী এক পম্ণী নানাবিধ পুস্তক রচন! করিয়। অনায়াসে অনেক 

ধন সংগ্রহ করিফাছেন। এইক্ষপে ইউরোপের যে সকল রমণীর এক্ষণে 

অর্থোপার্জন কবিতেছেন, এমত শত শত ব্যক্তির নাম আমরা উল্লেখ 

করিতে পার । আর চিত্রকম্ম শিন্নকম ও অন্থবিধ কাক্ষকশ্ম দ্বারা 

বিলাতের যে রমনী অর্থোপার্জন করিতে না পারেন এমত স্ত্রীলোকই 

দেখিতে পাওয়া যায় না। 

ইউরোপের কি ধন) কি দরিদ্র সকল পরিবারের মধোই দেখিতে 

পাওয়া ঘায়। শিশু সম্তানগণকে তাহারা প্রথমেই বিগ্ারভ্ার্থে প্রায় 

বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন না । শিশুগণের জননী জ্যেষ্ঠতগিনী পিসী মাসী 

ইহারাই প্রথমে শিক্ষা দেন, এবং সেই অকৃত্রিম বাৎসল্য ও অনুপম 
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স্নেহ সহকারে শিশুগখের চিত্ক্ষেত্রে যে সকল ৬পাদের উপদেশ বীজ 

বপন ককা হয় সেই সকল বীল্র অত্যন্প কাল মধ্যে উত্ভিষ্ন হইয়া 

ইউবোপীয় জাতিকে এইনপ বিদাফলে ভূঘিত করিতেছে যে এক্ষণে 

ভূমণ্ডলে বিদ্য। ব্যিষে উহাদিগের গ্রতিতন্দী অথবা তুল্যকক্ষ মনুষ্য আর 

পাওয়াই যায ণা। অতএব 'নম্মন্দেশীম লোকের! বিবেচনা করিয়া! দেখুন 

ষে বালাকালে জননীর দত্ত উপদেশ ও গুরুমহাশয়ের উপদেশ এ উভয়ের 

কম ইতর বিশেষ ভহয়। ফাকে । আমাদের দেশস্ক শিশুগণ পঞ্চমবধ 

অভীত না হইলে পাঠশাঙল।য় পাঠার্থে নিযুক্ত হইতেই পার লা। আর 

একপ বালককে যখন গুকুর সল্িধানে প্রথম উপস্থাপিত করা হয় তখন 

সে ণেই অপবি(6 ভীষণাক্ার শিক্ষক মহাশয়কে ব্যা অথব1 হুর্ভিমান্ 

মৃতারাজ “দ।ধ করিয়া জগখ্রে চাহার নিকটেই যাঠতে চায় না, ভপদেশ 

্রহণে” ত কথাই নাই । কত সেই শিশুগণের জননী প্রভৃতির যদি 

₹ [শিক্ষাদান করিতে পারতেন তবে পঞ্চব্ষ পর্যযস্ত অপেক্ষা) করণের 

পুযোদ্বন (ক? তাহার পূৰেেও তাহারা জনশীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া 

এপ্বার তাহার আধাসোদর পযোধরের রসাস্বাদ ও একবাপ তাহার 

মখচন্দ্রবিনিঃক্গত অঙ্গুপম উপদেশ ঠঠণ কিহে পাবিত ( এবং স্টকাহার 
অকাাএম শনে১মিশিত ললিত উপঞ্াস ছলে কত শত ষহোপকান্নক 

বিষয়ের (শক্ষা লাভ শৈশবকালেহ সম্পন্ন তই । 

আপত্ডিকাক মহাশয়ের মনোমধেয ভাবিয়া দেখুন এন্তদেশে 
স্াকাতির বিদ্যাত্যাস না থাকাতে তাহাদেব শ্ত্রীপরিবারেরা কিবপ 

 স্থারবস্থাম গৃচগ্থাশ্বরম যাত্রা স্থরণ করিতেছে, এবং ভাহারাই বা স্ব মূর্খ 
পরিবারবর্গ বেত হইয়া কত কষ্টে কালহরণ কারতেছেন। যাহার সহিত 
চিরকাল এক শরীরের জার হইয়া বাস করিতে হর, ও যাহার সুখে সুখী, 
হু:খে ছঃখী 'হইতে হর, এবং শান্ত্ান্ুসারে যে ব্যক্কি শরীরের অর্ভ বলিয়া 
পরিগণিত ভয়) সেই সহধন্মিণী পশুর মত ঘোরতর মূর্খ, ইহা! অপেক্ষ 

ক 
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আর কি অধিকতব কষ্ট ঘ্টিতে পারে? গুহের অবোধ স্ত্রীজাতির! 
সর্বদাই সংসানের সামান্য বিষয় লইয়া পরস্পৰ এমত ঘোরতর কলহ 
উত্থাপিত করে যে তলিমিত্ত তাহারাহ ফেবঙ্গ শ্ব়ং অশেষ ক্লেশ সহা করে 
এমত নহে, গৃহস্থ বাক্তিফেও সাতিশয় বিরক্ত করে। এবং কখন কখন 
সেই কন্দল অত্যন্ত অনর্থেরও হেতু হইয়া উঠে। আমগা নিশ্চিত বলিতে 
পাটি এতদ্দেশে কি ধনাঢ্য কি দরিদ্র এন পরিবারই নাই যাহ্কাব গৃহে 
সন্দদ! শ্রীজাতির নিরর্থক কন্দল উপস্থিত ভয় না ও তজ্জঙ্গ পরিবারের 

কর্তাকে কষ্টছে।গ করিতে হয় না। অতধএব জ্রীজাতির এ প্রকার 

কুক্ুর কন্দল নিবারণের উপায় বিদ্যা শিক্ষা ভিন্ন আর কি আছে ? 

গৃহের শ্্রীবর্গেবা অনেকেই এমত অবোধ যে গৃতস্থের দুঃসময় ছুববস্থ1 

ও অসঙ্গতির প্রতি একফবাবও নেত্রপাত করে না, কখন পুরোহিতের 

অধ্যারণামু কখন ব! পুতিবেশিনীগণেধ কুমস্্রণায় মুগ্ধ হইয়া অশেষ 

ব্যযায়ালসাধ্য বৃথা ব্রতাগগ্্ঠানে সঙ্গগাক ভয় এবং তজ্জন্য গৃহস্বামিকে 

য্পঝোন|তি বিভ্রত কবে। বোধ করি ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন 

না, অশ্মদ্দেশীম্ব শীগণেরা বিদ্যা অলঙ্কার না থাকাতে নুবর্ণের অলঙ্কার 

ও স্ুচিকণ বখনাদিকে পরম পদার্থ বাঁলয়। গণ্য কথে, এবং কোন 

প্রন্চিবেশিনীকে আপন অপেক্ষা উত্তন বেশ ভূষায় ভূষিত ও স্লামডিদিত 

দেখিলে হীধ্যাদ়্ মনে মনে অত্যন্ত কাতর হয়, ও সেইবূপ বসন ভূষণ্র 

নিমিত্ত আপন ভর্তীকে প্রত্যহ বিরুক্ত করিতে থাকে, ভাহার অর্থ 

গামর্থা আছে কি ন1? একবারে বিবেচনা করে না। আমরা অব্যাত 

আছি অলঙ্কারাদি বিধম্ক 'ভাষ্যার নির্ধবশ্বাতিশয় এড়াইতে না পারিস 

অনেক ভদ্র ব্যাঞ্জকে অভন্্রৰাপে অথে।গাজ্জনে প্রবৃত্ত হইতে হহয়াছে। 

ধদি কোন পুক্তষ অস্তঃকরণেন্ন দৃঢ়ত! বশত: ভাধ্যার সেই নির্বদজ্ধ লঙ্ঘন 

করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহাকে দাম্পত্যনিবন্ধনঠখে যাবজ্জীবন বঞ্চিত 

হইতে হইয়াছে । কারণ, ভর্তা বৈষয়িক সুখের নিধান শ্ববপ স্বকীয় 
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প্প্রেহলীব প্রার্থনা পরিপুরণে অসমথ হইয়া [চিরকাল ক্ষোভে বিমনাক়মান 

খাকেন। তোগাভিলাস্িণী পত্ধীও সকল শ্খের নিদানভূক্ত প্রাণাধিক 

্রিরতমের নিকট প্রার্থনাতঞগ্গ ছুঃখে ছথিনী ও আপনাকে অঙাগিতী 

শান কপিয্া চিরকাল অন্বচ্ছন্দটিত্তা তইয়া থাকে । আিজবাং দস্পতীর 

পরস্পর এইন্প অসস্তে।য জন্মিলে আগ সাংসারক সুখের বিধয় কি হিল ? 
কিন্ত যাদ এ অবোধ অব্লাগণের শবু।রে বিদ্াাক্ূপ অসঙ্কান সম্পূর্ণকপে 
সমপিত হয়, এবং বর্দি সেই বিছ্াকপ অলঙ্কার প্রভার প্রভাধে সামান্ত 

অলঙ্কার সম্ভারকে শরীরের ভার ও অসার বলির বাধ জগ্গে, তাহ! হইলে 

অন্মনদদেশীয় জায়াপতীর এ অপরিহধ্য হুংখ কি একেবারে দুীতূত্ত হইবে 
না? এবং ভ্াঙ্থারা স্বচ্ছন্দ কি প্রণধগখ সন্তোগ করিতে পাগিবেন না? 

এত্পেশীয় করীমের আপন আপন 2৮ কম্ম সমাধা করিয়া মধ 

মধো অনেক অবকাশ পাইয়া থাকে । শারজ্ঞান না থাকাতে প্র 

অবকাশকাল ভদ্রপ্ধপে দভিবা হা করিতে পারে না তখন কাধাযাস্তানে 

অব্যাঁসক্ত অস্তঃকবংপ শানা হন্মত ও ছুশিগার আবির্ভাব হয় । পগ্ধরবধন্ধ 

পক্ষির ন্যায় প্যাকুলচিত্তে একবার "াবেগ কবাট উদব।ঢন কাণয়া রাজপথ 

অবলোকন করিতে থাতে, একবার গবাক্ষগারে দণ্ডায়মান হইয়া পরপুক্ষষ- 

দিদৃক্ষায় ইতস্থতে। ধৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে খাকে, একবার বা ধের সখার 

নঙ্গে হাস পারঠাস ও অসঘিপরক আলাপশ্রঙ্গে নানা অসাধু কনা 
উদ্ভাবন করিতে থাকে । কোন প্রকারেই অধ চিওকে শখ্বিব কারে 

পাপে না। এই প্রকারে অনেক রমণার বাভিচাপ দান স্পশও হল 

থাকে । এরূপ হর্ঘটন! হওখাও নিতাণ্ত অসন্ভাবনীয় নঙে । সেহেতু 

পগুতেরা কহিয়া থাকেন, কাধ্যাস্তনে আবানযোজিত সময আতশষ 

ভাব হয়। কির প্রীজাতব যাদ শাহ্রজ্ঞান ধ।কিত, এবং সেই 

শারানুশীলন রস আম্বাদ ক!এয়া সুখে কালষাপন কবিবার সামথয খাকিভ, 

তাহ! হহলে কদাপি অন্তঃকরণে চুম্বক বা দুশ্চিন্তান্র আবির্ভাব হইত পা, 

৪ 
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এবং ছুর্বশ ছৃষ্ট ইন্ট্ি়গণ কখনই 'হাহাদিগের নিক্ষপন্ক নিশ্বল' চরিত্রকে 

সকলঙ্ক ও অপবিত্র কারতে পারিত না। 

হার! আমাদগে সেই সৌভাগ্য ও শবে দিন কবে সমাগত 

হহবে। এবং কবেই ব| অশ্মদ্দেশীযু হ'তভাগ/ নারীগণেব সেই সৌভাগ্য- 

সুচক শুভগ্রহের উদ্ষ হইবেক। যখন আমবা দেখিতে পাইব, 

আমাদিগের জ্রীপরিবারেরা বৃথা কন্দল কলহ পবিভ্যাগ করিয়। শাস্ত্রীয় 

তর্ক বিতর্ক দ্বারা সুখে কাপহরণ কবিতেছে। নাবিত্রী পঞ্চমী অনস্ত 

পিপীতকা প্রভৃতি ব্রচ্চোপবাসান্্ানে পবাত্ুখ ও ভত্তন্নামকীর্তনে 5 
বিল্জ্জিত হইয়া হতিহাস পুরাপাদি পুস্তকে পারায়ণব্রতে দীক্ষিত 

হইতেছে। স্বামিসন্িধানে তুচ্ছ ব্যন ভূষণাদ্দি প্রার্থনাব কথা পরিহরণ 

পূর্বক বিওদ্ধ কাব্যালঙ্কাপ বিষন্বক প্রসঙ্গে স্বরং সুখিত ও প্রিয়্তমকে 

আুখায়িত করিতেছে । কেহ বা কপকমণে বিচিত্র তূলিক। দারণ কৰিয়। 

চিত্রপটে বিবিধ জগতী পদার্থের চিত্র বিস্তাস কারতেছে। কেহ বা সুচী 

ও ভন্তসম্তান হস্তে লই শিলগ্পনৈপুণ্যের পবাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করিতেছে। 

কেহ বা পুজ কন্ঠ প্রভৃতি শিশুসগানগণকে সন্নিধানে ্গধেশিত করিব! 

তাহাদিগের কোমল মানস ক্ষেত্রে নিন্ল উপদেশ বাঁদ সকল বপন 

করিতেছে । কেহ বা নান! দেশীয় ইতিহাস সন্দভ সনগশনপূর্বক 

নত্যাসত্য নির্বচন কবিয়া তদগতমনে নবীন ললিত সন্দর্ভ সঙ্কলিত 

করিতেছে । কেহ বা দুষ্টিপথেব পুঞ্ধোভাগে ধিটিআ্র ভূচিত্র সকল 

সংস্থ'পিত করিয়া ভূগোচুলর তত্ব নির্ণমু কবিতেছে । কেহ ঝা শিশাভাগে 

অনাবৃত উন্নত প্রদেশে দপ্ডায়মান হইয়া নিল্মল নভোম গুলে দুরবাক্ষণ 

(বনিবেশিত করিয়া গ্রহনক্ষপ্রাদন পরস্পরের শগ্ডৰ ও সঞ্চারারি গবেধণ! 

করিতেছ্ে। তখন আমাদিগের কি সুখের অবস্থ। উপস্থিত হইবে, 

এবং কত খেই ব| এই সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে শারিব। 

হে করুণাময় জগদীথর! আমাদগের দেশীয় লোকের অও্ঃকরণ 
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হইতে কুসংক্কার ও কুমতি দূর কবিয়। স্মৃতি প্রদান কক্ষন যাহাতে 

সকলেই একমনা, এককশ্মা ও এক উদেবাগ হইয়া দৃঢতন অধ্যবসায়ে 

আরোহণপূর্বক আপন আপন নন্দিনী ও গৃহিথী প্রভৃতি শ্রীপর্িবারকে 

বিদ্াভ্যাস কাধ্যে নিয়োজিত করেন । 

আমাদিগের বোধ হইতেছে এ দেশে হতজাগ। ফামস্তিনাগণের 

ছুঝবস্থ। দর্শনে করুণাময় বিশ্বকীণ ব্বস্তঃকরণে ককুণাণ সধ্াণ হইয়াছে খবং 
সেই দুরবস্থা একবারে দুর করিবাধ নিমিত তাহার সম্পুর্ণ অভিনিবেশও 

জইয়াছে । যেহেতৃক তিনি এদেশীয় লোকসমৃহকে শ্রীশিগ্ণনষ্ঠান বিষঙ্গে 

ব্যযর়ুকাতর, অন্ুৎ্সাহী, অন্ভুদেধাগী ও সাহসব্তিশিন স্হণাং তদহুষ্ঠানে 

অস্বর্থ বিবেচনা করিয়া অতি ধুর দেশ হইতে এনক্জন ডদারচিত্ত 

মহাম্তাব মহাপ্কষকে এ শতকন্ম পম্পাদনের নিমিশ আনিয়া দিয়াছেন। 

এই মহাত্মা বিদ্ভাদান বিষয়ে যেখন বদান্ত তেমনি উত্সাহ শুণসম্পন্ন, 

এদেশের অবস্থান্থনাণে একণে যাদৃশ ব্যক্ির নিতান্ত খাবশ্তক ইনি 

যথার্থতই সেই রগ । বোধ কৰি উক্ত মভাতাথ নাম সকলেই অবগত 

আছেন । ইনি এক্ষপে আমাদে শেশে শিঞ্গাসমাজের সর্ববাখাক্ষ । 

ইন্ার নাম অনরেবল ভিঙ্কপসাটাপ বাটন । হান সেই অব্বানযন্তা 

জগদীশ্বরের অভিত্জেত সাধন করিবার শিম গত বর এই মহানগরীতে 

এক বালিকা বিগ্ভালয সংস্বাপন করিয়াছেন । স্বরুং আস সর্বদা 

তত্বাবধান করেন ॥। এবং লেই বিস্তালয়ের ধখন যে সকল নিত; নৈমিত্তিক 

ব্যয়দির আবশ্যক হয়, উত্ত মহায্। একাকী অকাতগে তৎসমুদায় নির্বাহ 

করিতেছেন ॥ 

বালিক! বি্ভালসস সংস্থাপনার কালে আমনা মনে কপিম়াছিলাম, 

এ দেশের প্রাচীন লোকে প্রথমতঃ এতহ কাখে। প্রধুত্ত জ্ইবেন ন!. 

কারণ ভাহার! স্বতাবসিদ্ধ বদ্ধমূল কুসংস্কারের একান্ত বিধের । ভদ্রাভ্দ্র 

কিছুই বিবেচন! কৰেন না কেবল গতাম্রগাতক ভাগে পুহ্গাতন পদবীর 
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অনুসরণ করিয়া থাকেন । কিন্তু যাহারা বাল্যাবধি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ 

বিালয়ে ইউরোনীস রি্গার অনুশীলন কৰিয়। কৃতবিদ্া হইয়াছেন, গ্যায় 

নীতি পদার্থমীমাংসা প্রহৃতি পাঠ করিয়া সত্যাসত্া নিব্বচন করিতে 

সমর্থ হইস্থানেন, নানাবিধ ইতিহাস গ্রশ্থ পাঠ দ্বার] নান! দেশের আচার 

নাবগার ঢচবিত অনগত হইয়। অভ্তঃকরণেব কুনংক্কার দোষ শোধন 

করিয়াছেন, এবং -সব্ধদ। স্বদেশ্রের ছুর্দশা বািমাচন ও মঙ্গল সম্পাদন 

করিবার আকাত্ষায় কথাপ্রসঙ্গে কত প্রকার সমকগা নুষ্ঠানের সঙ্কল্পে 

আকরুঢ ভইয়া থাকেন ভীাভাগা এই অবসর পাই অবশ্তাই আজ্লাদে 

প্রফুরচিত্ত ভহ্য়া এক উদ্মেই এই মহৎ কন্ধেন অনুষ্ঠানে অগ্রসর 

হইবেন, এবং সাধ্যান্ুসাবে এ বিদেশীয় বাক্ধবের সাহা দান করিবেন । 

হা! আমরা কি দ'বণ আমে পতিত হিলাম, আমাদের সেই কলোগুখা 

আশালঙ। কোথায় বিলীন হইরা গেল। সভ্যাভিমানী নবীনতন্ত্রেষ 

লোকেব। একবাতে আমাদিগকে হতাশ কাযা দিসাছেণ। কথ! কহিব 

কি? আননা। দেখিয়া শুশিষা অবাক ভইয়াছি, হশ্তপাদাদি নকল উর্দরের 

মধ্যে (প্রবিষ্ট হই! গিক্াছে। ভাবিয়াছিলাম সভ্যা্িমানী নব্য 

জন্প্রদায়িক মহাশয়ের শ্বকীয় বিগ্যার প্রভাবে €দশেব সঞ্ল প্রকার 

ছুববস্থা দু৭ করিবেন । স্ত্রী বাতির বিছ্ঞাশিক্ষা। ভারতবষের সর্ব প্রদেশে 

প্রচারিত করিবেন, বাল্যপাবণষ প্রথা স্দুবপবাহত করিয়। দিবেন ! 

বিধবাগণের দাকণ যহ্গণ! ও ছুঃখ দূৰ করিয়া দিয়া তাহাদিগেব পুনর্ধ্বার 

বিবাহ সংস্কার প্রদান করিবেন । এবং পকল ছুববস্থার নিদানভূ যে 

জাতাভিমান তাহাকে আব স্থান দিবেন না। এই লমুর্ধার় হত কাধ্য 

যাহাদেন কুতিসাধ্য ভাবিয়! আমধা নিশ্চিন্ত ছিলাম। সেই নবীন 

সম্প্রদাস্িক মহাত্মাৰ। প্রথম সংগ্রামে উপক্রমেই অর্থাৎ বালিকাবিগ্ভালযের 

প্রাবস্ডেই যেরূপ দৃষ্টান্ত দর্শাইয়াছেন, মেই এক আচড়েই তাহাদিগে 

বিভ্তা, বুদ্ধ, উৎসাহ, উদ্যোগ, দেশোপকারিত। প্রভৃতি সমুদ্রায় গুণের 
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পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । এক্ষণে আমরা এক প্রকার স্থির 

করিষাছি, এ ছেশেব মৃত্তিকায় যথার্থ উৎসাহী ও যথার্থ হিতকারী মন্ুষা 

জগ্তিতে পাবে না। অতএব এ দেশ মণ্যে ভ্্রীশিক্ষা অথবা বিধবা বিবাহ 
প্রভৃতি যে কিছু মহুৎ কার্য যখন ঘটিবে, তাহ! বিদেশীয় লোকের অর্থাৎ 

ইউরোপীয় জাতির হস্ত থারাই সম্পাদন্দ হইবে, দেশের লোক কেবল 

হা কবিষ্বা চাহিয়া রভিবেন। বরং পাতুরন তত সাধ্াহাসারে প্রত্তি- 

বঙ্ধকতাচবণ কধিতে এটি করিবেন না। কি লঙ্জাৰ বিষয়! কি 

লজ্জাব বিষয় ! অনরবল বীটন মহাশস্ব যে আমাদিগেবি কনা সম্তান- 

গণের শিক্ষার্থে প্রাণপণে বত করিতেছেন ইহা! একবারও কেহ মনে 

ভাবিলেন না, তিনি ষে কেবল আশাদিগেবি ভিত কর্সিবাব নিমিত্ত 

কায়মনোবাকে; অশেষ আফ়াস পাইতেছেন ইহা একবারও আপোচনা 

করিলেন না, তিনি যে নিতান্ত স্বার্থশৃন্ত কেবল আমাদেরি কন্তাগণের 

নিমিত প্রতিমাসে সাত আট শত টাকা বায় করিয়া যথার্থ মিত্রের কার্ধ্য 

করতেছেন ও বহুদহশ্র টাক! ব্যয় করিয়া উৎকৃষ্ট বিদ্ভামন্দিব নিশ্মাণ 

করিয়! দিতেছেন, ইহ1| একবারও বিবেচনা করিলেন না, কেবল অহরহ 
এ মঙাম্্রভাবের নিন্দাবাদ, স্ন্টীর্তি রচনা ও মিথযাকলক্ক জ্লন1 কায 

আপন আপন ইংরাজি বিদ্যান্ন পরিচয় দিলেন । কি লজ্জান্ন কথ।! 

কি ল্জ্ঞার কথা! এ দেশীয় লোকের ইউরোপীয় বিদ্ঞাধায়ন এ সভাততাব 
ডদয় কেবল অভঙক্ষ্য ভক্গণ ও অপেম্ন পান 'এভাঁত দু্রুয়। কপাপেই 

পধ্যবাসত হইল । বীটন সাহেবের সহিত এ দেশের লোকের। যে প্রকার 
অপব্যবহার করিলেন, শুনিয়া বিদেশীয় ভদ্র দলাকেরা কি মনে 

করিশ্তেছেন, আমরা বোধ করি ভাহার। এ দেশকে অক্ণতজ্ঞ পাষএ বলিয়। 

নিরস্তর ভত্“সনা করিতেছেন সন্দেহ নাই । 

এই প্রস্তাব সময়ে আমর! বাবু বাগচন্দ্র ঘোষাল, বাবু দাখগোপাল 

ঘোষ, বাবু প্যারীষ্ঠাদ মিত্র, বাবু ঈশানচন্দ্র বন, বাবু গুকচবণ যশ, বাবু 



রি ক 

ব্সিকলাল সেন, পণ্ডিত. মদনমোহন তর্কালঙ্কার, পপ্ডিত তারানাথ 

তর্কবাচম্পতি, বাবু শস্ুচন্্র পণ্ডিত প্রস্ভৃতি কতিপয় মহাতবার গুণকীর্তুন 

না করিয়া লেখনী সঞ্চালন স্থগিত করিতে পারি ন!, যেহেতু উক্ত 

মহাশয়ের] যথার্থ মহান্থভাব ও যথার্থ উদার স্বভাবের কাগ্য করিয়া 

দেশের নাম রক্ষা! করিয়াছেন, এবং যদি জগরদীশ্বরের ইচ্ছায় আত্রীশিক্ষা 

ব্যবহার এদেশে পুপ্নব্ববার প্রচরজূপ হয় তবে এই উল্লিধিত মহা্মারাই 

তাহার প্রথম প্রচারক অথবা পুনকদ্ধারক বলিয়! দেশ বিদেশে খ্যাতি 

প্রতিষ্ঠা পুণা কীন্তি প্রশংসার পাত্র হইয়া জগদীশ্বরের শুভাশীর্ধাদের 

অদ্থিতীয় "আধার হইবেন । 

আমাদের বোধ হইতেছে এই প্রসঙ্গ সময়ে আন কতকগুলিন 

মহাজআ্সারা সর্দ'গ্রে ও সম্পাপেক্ষায় অধিক তন ধন্যবাদের আম্পদ হইতে 

পারেন। বাঝু কালীকুঞ্ মি, বাবু নবীনচন্ত্র মিত্র, বাধু নবীনকৃষ্ণ 

মিত্র, বাবু প্যানীাদ সবকার ইরা! কলিকাতা নগরীয় বালিকা বিছাল় 
সংস্থাপনাৰ প্রান সমকালেই স্বষং পরিশ্রম দান ও স্বয়ং অর্থ ব্যয় স্বীকার 

করির়! আপনাদিগেন নিবাপস্ব(ন বাপাশতে এক বালিকা বিদ্যালয় স্মাপন 

কবিয়াছেন । বিগ্যালয় স্থাপনার পরে কতকগুলি ঘোব পাষণ্ড নাঙ্গন 

লোকের এই সৎকশ্মানুষ্ঠান অসহমান হইয়া! সেই সাধুগণের উপর দা?ণ 

উপদ্রব ও দোব্»র অত্যাচার করিয়াছিল, তথাপি সেই দাধুগণ 

স্বাবলশ্বিত অধ্যবসার হইতে নিরতভ্ত না হইয়। বরং অধিকতর প্রয়াসে 

অকুতোভয়ে স্বকারখা সাধন করিতেছেন। ইহাদিগের অধিক ধন 

সম্পত্তি নাই, পাজবীনধ কোন প্রধান পদে নিয়োগ নাই, ববং ইহাদিগের 

নামও কেহ জানেন না। এমত সামান্তাবস্থাপন্ন হইসাও ইহ্থার! কেবল 

'আপনং পরিশ্রম ও মলের দুঢত। সহকারে এতাদৃশ গুরুতর ব্যাপার 

সমাধা] করিতেছেন। অত্তএব ইহী্দিগের নাম ও গুণগ্রাম পাধাণনিহিত 

রেখার ভ্যাক় সর্বসাধারণের অস্তুঃকরণে চিরজাগরূক থাকা অত্যাবশ্যক । 



গ্ ্ | বল | €& 

ব্রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ 

মদনমোহন তর্কীলঙ্কার এক জন সহ্থলেখক ছিলেন। গদ্চ ও পদ্ঠ 

উভয় রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যেমন সংস্কৃতব্ছল ভাষায়, 
তেমনই সহজ সরল প্রাগল ভাষাৰ তিনি লিখিতে পারিতেন। তাহার 

সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে আচাধ্য কুঞ্ককমল বলিয়াছেন :-_ 

মদনমোহন তর্কালঙ্কারেব জন্য আমার বড আপশোধ তয়। স্কুলে 

যত দিন শিক্ষক ছিলেন, দেই সময়েই শ্তিনি পাঙ্গালা সাহিত্াচর্চ। 

করিতেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট হওয়ার পর আর সে দিকে নজর দেন নাই । 

তাতাঁর অনগ্থপাধারণ প্রতিভা ক্তাহাকে যে স্বাহস্্রাদান করিয়াছিল, সেই 

স্বাতন্ত্রা বাঙ্গালা সাঠিত্যের একটা অমূল্য জিনিস । সেই স্বাতদ্বাই 

বাঙ্গালা সাহিত্যকে বৈচিত্র্য দান করিতে গারিত, পধু [ব্যামাগন্ষের 

ভাবাই বাঙ্গাঙ্দার একমাত্র উপকরণ হইয়া পাঞফিত না। কিন্ত [তর্মি 

" সংস্কত কলেজের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালা-সাহিত্যচর্চাও ছাড়িলেন । খিন 

“বাসবদত্তা্র প্রণেতা তাহারই “শিশুশিক্ষা" এখনও আমাদের ছেলে- 

মেয়েদের উপভোগা জিনিষ । তাহার “পাখী সব কবে বব কবিতাটি 

কোন্ শিশু না সর করিম্না আবৃত্তি করিয়াছে %*** 

আমার মনে আছে, ভিনি একপার সর্বাশুভকরী। পঞ্জিকাতে 

“অসামান্তশেমু সীসম্পন্ন' এইবধপ শন্দগ্রযোগ করিয়াহলেন ।"-- সর্ব শ্রডকরী 

পর্রিকা মদনমোহনের সংস্কৃত কলেজের শিক্ষকতার সময়ে ক্াহারই 

উদ্চোগে আবিস্ভূ্তি হইয়াছিল, কিন্তু কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পরই 

অদর্শন হইল। পঞ্জিকাখানি সংক্চ চবহুল প্রগ।ড রচনার চুড়ান্ত দৃষ্টাস্ত- 

স্বরূপ ছিল। কিন্তু এই মদনমোহলই প্পাবার ভ্আাঠাণ পাসবদত্া। নানক 

পঞ্গ্রন্থে অতি সরল প্রাঞ্জল ভাষার চমত্কার নমুনা দেখাইয়া! গিয়াছেন। 

লোকটি নিঃসদ্দেহ বিশ্ববলিনী পক্তির (ড০:5561)165) অধিকারী ছিলেন । 

»পুরাতন প্রসঙ্গ” ১ম পর্যায় পৃ ৫৩৫৫ । 



৫৬ মদনমোহন তর্কালক্কার 

মদনমোহন যে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিম্বাছিলেন বলিয়া জান? 

গিয়াছে, নিম্নে সেগুলির তালিকা দিতেছি £--- 

১। ব্লসতরঙ্জিণী ৷. ইং ১৮৩৪ €?) 

যোগেন্দ্রনাথ নিদ্যাভূষণ মদনমোহনের জীবনীতে (পৃ. ৪) লিখিয়াছেন, 

সংস্কত কলেজে “মলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন সময়েই সপ্তদশ বৎসর বয়ংক্রম 
কালে তর্কালঞ্চার রসতরঙ্গিণীনামক কবিতা গ্রন্থে বঙ্গভাষার তাহার 
বিচিত্র কবিত্ব শক্তির প্রথম পরিচয় দেন ।” 

“রসতরঙ্দিনীর ১ম সংস্করণ আমি দেখি নাই! ১৯২২ স*্বতে 

প্রকাশিত ৩য় সংস্করণ হইতে "ভমিকা” অংখ উদ্ধত করিতেছি £-- 

শ্রীমন্মহাবাজাধিব।জ বিক্রমাদিত্যে সময়াধধি অনেকানেক কবি- 

কুলতিলক ঠিলোকলোকলোকনানন্দদারক মহাকপীশ্বর মহাশফদিগেব থে 

সুরূসিকসমৃহাহ্নঠাদক সরসসংসিক্ত স্বাছ কাখত। সকল এতস্ুবনমগ্ডলাকাশে 

, উজ্জবলতর 'তারকাব শ্বায় প্রকাশমন ছিল তাহ এই ক্ষণে পার কালদপি- 
কালবাতির কালান্তমিধাবুত হইয়া বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল, যদিচ 

এন্ডৎ কবিতা সকলের অনেকাংশ ভূবনাবতংস পাগুঠবংশোগ্ধদ পরম 

পাণত্ত মহতাশয়দিগেক্স বিমলবদনবিকচকমলকুহরে বিবাজঘান আছে 
কিন্ত তম্সধূ শ্রীমন্মধুত্রত মহাশয়দিগেব মধুত্রতভঙ্গশঙ্কায় প্রায় সন্কৃচিত 

থাকাতে সাধারণ সকলেন সুলভ নহে, এট! তন্মস্থাশগ্ন মান্দ্রেরি নৈসগিকী 
রীতি, আুতরাং তত্তৎ স্বাদ কাব্য সাধারণের আস্বাদযোগ্য না হওয়াতে 

কালক্রমে ক্ষীণতাই হইতেছে, অতএব এই ক্ষণে আমি এ উত্তট কবিতা 

সকল সঙ্কলন করিয়৷ সাধারণজলগণের আমন্বাদনার্থ তত্তৎকবিতার্থ যথার্থ 

রূপে ভাবায় পয়্ারাধি নানা ছন্দোবন্ধে ভাষিত করিয়। প্রকাশক রণেচ্ছু 

হুইয়াছি, তন্মধ্যে প্রথমতঃ আগ্ভরসঘটিত শ্লোক সকল এতদ্গ্রস্থে প্রকাশ 

করিলাম,**" | ্ 



গ্ন্থাবলী ৫৭ 

রচনার নিদর্শন-শ্বক্ধপ “রিসতরঙ্গিণী' হইতে যুলসমেত কয়েকটি 
শ্লোকের অঙ্গবা্ উদ্ধৃত করিতেছি £-- 

,উদ্দেতি ঘনমগ্ডলী নটি নীলকঞাবলি- 

সুড়িতলতি সর্বাতে। বহতি -কাহকীমাক | 

তথাপি যদি লাগত: সথি ন তত্র অন্যেইধুলা 

দধাতি মকরধ্বজদ্র,টিতশিত্রিননাক' ধনুত ॥ 

সজল জলদগণ, ব্যাকুল কৰা মন, 

তাহে আরে] তার কোনে হডিতের রেখা লো । 

কেকা বনেব বায়, মনা মন্দ বঙে তায, 

আনশে মযুদগণ ঘন ডাকে কেকা লে ॥ 

কি হইবে বল পোই, -*খাপি সে এলো কোই, 

হেন দিনে কেমনে রহিব আম একা লো । 

বুঝি মদনের পান্ছে, ধনগুণ ছিডিয়াছে, 
অন্মা।ন সে জনেব তাই নাই দেখা লো ॥ 

লোচনে ভরিণগবধসাচনে 

যা বিভূযয় কধাঙ্গি বজসৈঃ। 

শুদ্ধ এব যদি ভাবঙহারকঃ 

সারুকো [হত গরলৈণ ল্পিতে ॥ 

অধু চধামুখি নসগুনে ত। 

বদি যুবজন1 মোহিত সব ॥ 

ভবে বল দেবি কি ফল দেখে। 

উজ্ছল করিছ কম্জল মেখে ॥ 

সুধু শবে ষদি জীবন হবে| 

কি ফল গরপ মাখিরা জাগে ॥ 



৫৮ মদনমোহন তর্কালঙ্কার 

জাঁনীমো বয়মাসনস্য কমলে তন্থ্া মুখেন্দোস্তিষা 

সংকোচং সমূপাগতে স ভগবান্ দুস্থ সরোজাসনঃ | 

ভুগ্রং জলতিফাযূগং বিহিতবান্ ক্তে দুশো সৃষ্টবান্ 

ম্ধ্যং বিন্মুতবান্ কচাংশ্চ কুটিলান্ বামক্রবঃ স৪বান্ ॥ 

অন্মানি অনুরাগে, বিশি তার আগে ভাগে, 

বদদনকমলখানি যত্তনেতে হৃজিল। 

সজিতে স্মজিতে তায়, বসিতে ঘটিল দায়, 

মুখ দেখে আসনকমল মুখ মুদ্িল | 

ব্যস্ত হয়ে প্রজাপতি, গড়িলেন দ্রুতগতি, 

তাই অতি ভূরুপাতি, বাক হয়ে রহিল। 

বেঁকিল নয়ন শেষ, কুটিল হইল কেশ, 

গঠিতে ঘাঝারদেশ একেবারে ভুলিল ॥ 

২। শাশবদণ্তা। (| ইং ১৮৩৬ ( শক ১৭৫৮ )। 

রাজ্তনারামণ ধন্থ আম্মচবিতে (পৃ ৩৩) লিখিয়াছেন 2 

যদনমে।তন ভঙ$লঙ্গাৰ সে সময়ের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন । 

তিনি বঙ্গতাব1॥ একজন স্রকবি বলিয়া খ্যাত ছিলেন । তাহার প্রণীত 

প্রধান কবিঠার নাম বাসব্দতা। 

যোগেন্্রনাণ বিষ্ভাভৃষণ লিখিয়াছেন £-- 

তর্কালঙ্কার সংস্কত বাসবদত্তার অবিকল অনুবাদ করেন নাই। 

তাহা হইলে বাসবদত্তাৰ রচস্িতা বলিস কবি-শ্রেণীভুক্ক হইতে 

পারিতেন না। তিনি বাসবদতা-ঘটত উপাখ্যানমাত্র অবলম্বন করিয়া, 

নিজের ভাবে, নজের ভাষায়, নিজের ছন্দে ও নিজের র!গ নাগিণীতে 

এই কবিতা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । বিংশবধাঁয় পঠন্দশাপন্ন ছাত্র এত 

নদ ও এভ রাগ রাগিণী শিক্ষা করিয়া তাহাতে এমন মুললিত 
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কবিতামালা কি রূপে বচনা-করিলেন তাহা মরা ভাবিয়া হির করিতে 

পারি না। | 

রচনার নিরশন-বূপ 'বাসবদত্বা” হইতে কিছু কিছু উদ্ধত 

করিতেছি ৮- 

প্রভাত বর্ণন | 

ঝাঁগিনী বিভাস। তাল আড়াঠেক | 

গচ্ছতি রজনী, কোকিল রমণী, কৃুজন্তি ভূশ-মণ্থবানং । 

বিকসিত কুস্মং, রৌতিচ বিষম:, কল ফল-মলিপরি-পারং ॥ 

গতবতি.তিমিরে, উদয়তি মিচিরে, স্ফ্টতি চ নলিনী জালং। 

কুমুদ কলাপে, বিহিত বিলাপে, সীদতি রহযি বিশালং 

বিরহিত শোকে, কৃজতি “কাকে, হৃধ্যত্তি বিগশ বিকাবং। 

গকল কিশোরী, ভিত চকোরী, বোদিতি স্ষকণ তারং ॥ 

শ্রীকাব মদন, ধুতহ্গি চরণ, রচয়া 5 থাহত বিষাদং। 

বিহিত শুসজ্জাং, পরিহর শব্যাং। নৃপসুত শ্বর হা পাদং॥ 

কামিনীর সজ্জা । 

এক ধলা ছলা5। 

একেত [চকণ ৮ক৭ জাল। 

তাহাতে গাখান মুকুত। মাশি | 

(বলাইয়া বেণা বাধিল ভাশ!। 

বেড়িয়া বিলশে বটল মালা ! 

খেদেতে ক্কুধধ ছেগি খোপায়। 

রাগিণী নাগিনী রাগে ফোপায় ॥ 

মঙগয়জ রঙ্গ রস নিশালে। 

লেকে তিলক কিল ভালে 
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অঞ্জনে বঞন করিল আখি । 

যেন নাচে ছুটি খঞ্জন পাখি ॥ 

গুধিনী গঞ্জিত শ্রবণ মুলে । 

বুল যুগল পানিল তুলে ॥ 

সঙ্গজে অধন এউাঁধজি ফুল ॥ 

বঙ্গনী গর্দিম কপ্সিল মুল ॥ 

মহন মুকুনে মোন হিদ । 

নিবিবিযা নিজে নিন্দিল চাদ & 

কু জল তাগকোক্ছার 

গালে গজমন্তি গতি হাব ॥ 

প্য়োধব পালে ঈমজ দোলে । 

যেল শশী বাশি শমেক কোলে ৪ 

শপে কুদষুগে কাচলী কসে। 

যেন কি চিজ্জিল হেম কলস ॥ 

লুল কিস্লষ্ষে মণি বল । 

সত জুজে মণি হস্তগত ॥ 

সুখবর মন্সটিম ম্মজিন শোভি? । 

যুব ভন মন্ সবল লো! ॥ 

বটি'তটে কত মনু বব । 

শুনি “থল কি আশখো সনোতভব ৪ 

সপ্পীগণে মনে মিটাতে আম ॥ 

খাচ্ছিস্া বাছিস্র পবাল বাস ॥ 

চিরদিন সাক যে ছিলে মলে । 

০সই আাত্দাইজল সেই ভূুহণে 
একে বাক নিশ্াকব বন্রণী। 
তাহ তেশ সভুষা ধিয়! ধনি ॥ 
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ঠাড়াইল বস সমন মাঝে । 

ভাব তানাপতত কায লাজে | 

চলিতে নুপুর বাজিছে পায় । 

কত্ত শণ্ত কাম মোহিত তায় ॥ 

ধনি কতে কথ মধুর স্বরে । 

যেন বাশি বাশি পীযূষ ক্ষত ॥ 

আজি মনোচোর হিন্সিবে বলে । 

মছ খ্ছু ভাস ম্বখ-কামলে ॥ 

রবে উলনি উঠিছে কাযু। 

সঘন আপন ঘুনতি চাক? 

শুনলে সুবতি কতি:ছ কবি । 

হের না আপনি আপন ছবি ॥ 

যে তব নয়ন বিষন ফাদ । 

শেষে কি আপনি পড়িবে স্বাধ! ॥ 

কামানের গলে পড়িলে আসি। 

'জারে কি স্টাটে না ওলেো নপসী ॥ 

কামিনার বিরহোতৎকষ্ঠিত। | 

স্রাগিনী ভৈরবী । ভাল 'আডাঠেকা) | 

কই এল সই সেই প্রাণি কালিয়। । 

স্মর খর শবে তচ্থা যাস জ্বলিক1 ॥ 

এ বন ফুলের মালা, বিন শুলের হালা, 

এ দেভ বিহ্ৃনে কালা, মায় বুঝি গলিক্া ॥ 

আনলিতে যে গেল গেল, পুনঃ নাতি ফিবে খিল? 

লাথ বা আস্তেছিল, কে প্রার্খিল ছলিয় ৪ 
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৩1 শিশুশিক্ষা। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ--ইং ১৮৪৯; তৃতীয় 
ভাগ-_ইং ১৮৫০ । 

মদনমোহন প্রথম ভাগ “শিশুশিক্ষা* কাউন্সিল-অব-এডুকেশনের 

সভাপতি বীটন সাহেবকে উৎ্সগ করেন । উতৎর্গ-পত্রের গ্রথমাংশ 

এইরূপ ৮ 

[অনেকেই অবগভ আছেন, প্রথম পাঠোপযোগি পুস্তকের অসস্ভাবে 

অশস্মদ্ধেশীয় শিশুগণেব যথানিয়মে স্বদেশ ভাষাশিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না। 

আমি সেই আসঞ্তাব নিরাকরণ ও বিশেষতঃ বালকাগণের শিক্ষা সংসাধন 

কবিবার আশে যে পুস্তকপরম্পর! প্রস্তত কাঁরতে প্রবৃত্ত হইস্গাছি, এই 

কয়েকটি পত্র দ্বান্স! তাহার প্রাথমেক স্বত্রপাত করিলাম। 

প্রথম ভাগ শিশুশিক্ষা” হইতে একটি কবিত। উদ্ধৃত করিতেছি । 

কবিতাটি সর্বজনপরিচিত £-_ 

পার্খী সব করে রব, দ্বাতি পোহাইল। 

কাননে কুন্থম কলি, সক।ল ফুটিল | 

রাখাল গরুর পাল, লয়ে যার মাঠে । 

শিশুগণ দেয় মন, নিজ [মজা পাঠে ॥ 

ফুটিলস নালতা ফুল, সৌরভ ছুটিল। 

পরিমল লোভে 'অল, আপিয় ভুটিল ॥ 

গগনে উঠিল রবি, লোহিত বরণ। 

আলোক পাইয়া লোক, পুলকিত মন ॥ 

শীতল বাতাস বয়, জুঞায় শরীর । 

পাতায় পাতায় পড়ে, নিশিব শাশর | 

উঠ শিশু, মুখ ধোও, পর নিজ বেশ। 

স্বপন পাঠেতে মন, করহ নিবেশ ॥ 
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দ্বিতীয় ভাগ "শিশুশিক্ষা”ও ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্ধে প্রকাশিত হয়। ইহার 

“মুখবন্ধেগর তাবরিখ--”৭ই বৈশাখ । সংবৎ ১৯০৬1” এই মুখবন্ে 

প্রকাশ ১ 
শিশুশিক্ষার প্রথম ভাগে, কেবদে অসংযুক্তবর্ণপরিচয়ের উপায় 

ব্যবস্বাপিত হইয়।ছে, সংযুক্তবর্ণপরিচগেগ নিমিত। দ্িতীয় ভাগ সঙ্কলিত 

হইল। 

তৃতীয় ভাগ শিশুখিক্ষাণ পর-ধ্পর প্রকাশিত হয়। ইহা 

"মুখবন্ধের তারিখ--”১৬ই , ভাপ্র, শকাখ8 ১৭৭২৮ মুখধন্ধটি 

এইকপ £- - 

শিশুশিক্ষার প্রথম ও দ্বিত।য় ভাগে বর্ণ পারচয়ের উপায় ব্যবস্থা/(পত 

হইয়াছে । এক্ষণে ততীয় ভাগে অতি খঞ্জু ভাষায় নাতিগভ নানা।বয়ক 

প্রস্তাব সকল সঙ্কলিত্ত হইল। রর 
ফেবল ননোরঞ্চনের নিমিত্ত শিশুগণে উন্মেযোগুখ চিত্তে কোন 

প্রকার কুসংস্কার সাবিত কণা আমা(দিগের অিত্রেত নহে । এ নিম 

হংসীর স্বর্ণাডন্ব প্রসব, শ্গাল ও সাপের পরম্পর পারতাস নিমন্ত্রণ, 

ব্যাথের গৃহদ্ধারে বৃহৎ পাকথ্।লা ও কাষ্ঠভার দর্শনে ভয়ে বলীবন্ডের 

পলায়ন, পুরস্কার লোভে বক করুক বুকের কঠবিদ্ক অশ্খণ্ড বনিদ্ধরণ, 

ধূর্ত শুগালের কপট স্তবে মুগ্ধ হইয়া! কাকেগ স্বীয় মধুর স্বর পারচয় দান 

প্রসৃতি অসম্বন্ধ বাস্তবিক বিষয় সকঙ্গ প্রস্তাবিত না কিয়! সনদ 

নীতিগরভ আখ্যান সকল সন্ব্ধ কব! গেল। 

মদনমোহন অনেকগুশি সংস্কৃত গ্রন্থ লম্পারন করিয় প্রকাশ করিয়া- 

ছিলেন । তাহার জানাতা যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( শিগ্ভাত্ষণ ) 

তর্কালঙ্কারের জীবনীতে লিখিযাছেন £-- 
 সাংখ্যতত্ব-কৌমুদ্রী, চিন্তামণি-দীধিতি, বেদা্-পরিভাষ! এই তিন " 

থানি পুস্তকের সংক্ষরণ ও প্রথম মুদ্রাঙ্ষন থার! তকালঙ্কার মহাশয় সংস্কভ 
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দর্শন শাস্ত্রের বিলক্ষণ উপকার করিয়! গিয়াছেন। শব্দশক্তি-প্রকাশিকা 

ও বোপদেবের ধাতুপাঠ এই ছুই খানি ব্যাকরণ গ্রন্থ এবং কাদগ্বরী, 

কুমাবসস্তভব ও মেঘদূত এই তিনখানি সাহিত্যগ্রন্থ সংশোধিত ও মুদ্রাঙ্কিত 

কবিয়া তর্কালঙ্কাব মহাশয় সংস্কৃত কাব্য ও ব্যাক্রণ-সংলসারে টিবম্মরণীয় 

কীপ্তিলাভ করিয়। গিয়।ছেন। (পু. ১১৪২) 

আমি মদনমোহনের যেসকল সম্পাদিত গ্রন্থ দেখিয়াছি, সেশুপিক 

একটি তালিক। দিলাম £-_ 

খগুনখ গুথাঘ্যম্--শ্রহ্ষবিরচিতম্। মদনমোহন তর্কীলঙ্কার সংস্কৃত । 

১৯০৫ স্ব! " 

কবিকল্পদ্ধনঃ_বোপদেব কৃত । পবিভাষ1 টীকা সহ। ম্দনমোহন 

তর্বালঙ্গাব সংস্কৃত । ১৯০৫ সংবৎ। 

অন্থমানচিন্তামণিধীসিতিঃরঘুনাথ শিরোমণি ভট্রাচাধ্য-কৃত । 
মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কত । ১৯০৫ সংব। 

বৈয়াকরণভূষণসাব:--কৌণ্ড ভট কৃত। তারান'খ তর্কবাঁচস্পতি 

পরিশোধিত । মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত । ১৯০৬ সংবৎ। 

আত্মভত্ববিবেকঃ-উদয়নাচাধ্য-কৃত । জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন 

পন্িশোধিত, মদনমোহন ৩র্কালক্কার সংস্কত । ১৯০৬ সংব্চ। 

দশকমারচরিতম্-দণ্ডিকৃত । মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত । 
১৯০৬ সংব। 

কাদঘ্ববী--বাণভট্র-কৃত। ১৯০৬ (?) সংব্গ। 

মেঘদুতম্--কালিদান-কুত। ম্লিশাথ-রুত টাকা সহ। মদননোহন 

তর্কালঙ্কার লংস্কৃত । ১৯৯০৭ সং্বঙ্ | 

কুষারসম্ভবম্ঠ ১-৭ সর্গ--কালিদাস-কত। মল্লিনাথ-কৃত সঞ্গীব্নী 
ব্যাখ্য)।। মদনমোহন তর্কালঞ্ষার সংস্কত। ১৯০৭ সংবৎ। 
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ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত 





ফোটটউইলিয়ম কলেজেব গণিত 
গোলোকনাখ শন্মা, তার্ণীচরণ মিত্র, চণ্$।চবণ মুন্শী, সাজীবলোচন 

মুখোপাধ্যায়, হামকিশোর তক্চুড়ামণি, মোহন প্রসাদ 

ঠাকুর, হবপ্রসাদ বায়, কামীনাথ তর্কপক্চানন 

শ্রীরজেন্্নাথ বন্দোপাধ্যায় 

বঙ্গায়-সাহিত্য-পরিষত 
"২৪৩১১ আপার সারকুলার রোড 

ফ্ষলিকাতা 



প্রকাশক 

_ ভ্ীরামকমল সিংহ 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিধং 

প্রথম সংস্করণ--. বৈশাখ ১৩৪৯ 

দ্বিতীয় সংস্করণ-পৌঁন ১৩৪৯ 

মৃঙ্য চারি আনা 

মুদ্রাকর-_-ভীসৌয়ান্্নাথ দাস 

শনিবঞ্চন প্রেস, ২৭২ যোহনবাগান রো, কলিকাত। 

হ8..০৪1১1১৯৪৩ 



পূর্বাভাষ 

বাংলা গণ্ভ-সাহিত্যের গোঁডার ইতিহাস জানিতে হইলে সর্বাগ্রে 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-ধিভ।গের ইতিহাসের সহিত পরিচিত ' 

হওয়া প্রয়োজন । 

ঈন্ট ইয়া কোম্পানী যে-সকল ইংরেজকে শালনকাধ্য পরিচালনার 

জন্য 'এদেশে পাঠাইতেন, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দিবার পূর্বে 

তাহাদিগকে এদেশীয় ভাষা! শিক্ষা! দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা গবর্ণর-জেনাবেল 

লঞ্ড ওয়েলেস্লী বিশেষভাবে উপলদ্ধি করিয়াছিলেন । এই উদ্দেখো 

তিনি ১৮০৭ ত্রীষ্টান্ধের মাঝামাঝি কলিকাতায় ফোর্ট উঠলিয়ম কলেজের 

প্রতিটা করেন । ১৮০) শ্্রীষ্টান্দের 851 মে তারিখে কলেজের বিভিন্ন 

বিভাগের পণ্ডিত, মৌলবী প্রভৃতিব নিগোগ মঞ্জুর তয় । বাংলা-বিভাগের 
কর্তা তন-শ্রীরামপুরেক পানি উইলিম্ম ক্রৌ। তাহার অধীনে ষে- 
সকল পুত নিধুক্ত হন, তাহাদের নামের তালিকা এই ১৮ 

প্রধান পণিত-- মুড়াজয় বগ্যালঙ্কার, বেতন ২০০২ 

ঘিতায় পর্িত__ রামনাথ [থদ্ভাবাচস্পাতি... ১৭০৭ 

সহকারী পণ্ডিত-শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়-" ৪৯২. 

আনম্দচন্দ্ব ৪০২. 

রাজীবলোচন [মুখোপাধ্যায়] ৪*২ 

কাশীদাথ [মুখোপাধায়] ৪০ 

পল্মলোচন চূড়ামণি ৪০২. 

রাময়াম বন্তপু . ৪০২. 



৬ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত 

এই সকল পণ্ডিতের অনেকেই কেবীর স্ুপক্চরিশে ফোর্ট টিইপ্পিয়ম 

কলেজে পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন । শ্রীরামপুর মিশনের 

পুস্তকাদ্দি রচনা-ব্যাপারে সহায়তা করিবার জন্য মালদহ, নবদ্বীপ গুভৃতি 

স্থান হইতে কেরী তাহাদের সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 

ফোর্ট উলিগ্নম কলেজে নিযুক্ত হইয়া কেণী বাংলা পাঠ্য পুস্তকের 
. অভাবে বিশেষ অসুবিধায় পডিলেন। কলেজ-কর্তৃপক্ষও এই অঙ্গবিধা 

সম্বদ্ধে উদামীন ছিলেন না) তাহারা দেশীয় পণিিতগণকে পুকতক-বচনায় 

উৎসাহিত করিবার জন্য নগদ পুরস্কারের ব্যবস্থা করিলেন। ৭ জুলাই 

১৮০১ তারিখে অনুষ্ঠিত কলেজ-অধিবেশনের কার্যবিবপণে প্রকাশ ৮ 

ব78015577) 0৪6 1১970570009 ৪011 1 017008।'0 ০ 809 1807379৫, 

5৮1৫৭ 107 07000010512) 11৮ তাত সত 020 000 70559 100806৩9৯ 

(75)96 10০020৮, 01159911809998 ০ ০5১১ ০০6.) 

ইহা ছাড়! পুস্তক মুদ্রণ তখন ব্যয়পা্য ব্যাপা। ছিল বলিয়া, 'এই 

সকল পুস্তক মু₹ণের সাহাধ্যকল্পে কলেন্ব-কাউন্নিল তাহার অনেকগুলি 
খণ্ড কলেজ-পাইক্রোত্রর জন্য ক্রয় কারততন | এই ব্যবস্থায় এবং কেরীর 

নিকট হইতে উত্সাহ পাইগা কলেছের পণ্ডিভগণ পাঠা পুন্তৰ রচণাস্র 

মনোযোগী হইবাহিলেন। ফলে আমরা যে-সকল পুস্তক লাভ করিয়াছি, 

তাহাদের মধ্যে এইগুলি বিশেষ উদ্লেখষোগ্য ৮ 

১। রামরাম খন্ু ১» ব্াজা প্রতাপাদিভতা চবির ইং ১৮১ 

ৃ (পপিম।লা ১৮০২ 

২। সুতায় বিগ্ঞাপস্কীর ২ বত্রিশ দিংহাসন ১৬৭২ 

প্রবোপচন্দিক! ১৮৩৩ 

৩। গ্োগোকনাথ শন! "** হিতোপদেশ ১৮*২ 

৪ | শ্তারিণীচবণ মিত্রা. ওবিয়েন্টাল ফেবুজি্ ১৮০৩ 

৫7 চণ্ডীচরণ মুন্শী *** চ্োতা ইতিহান ১৮৫ 



পৃর্াভাষ ণ 

৬1 কলাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় মহাবাজ ক্ণচন্ত্র রায়স্য চরিজ্রং ১৮৯৫ 
৭। যামকিশোর তর্কচড়ামণি হিতোপদেশ ১৮০৮ 

৮। মোহনপ্রসাঙ্গ ঠাকুর ** ইংবেজী-বাংল। শব্দকোষ: .১৮১০ 

্ ইংরেজ্রী-ওড়িয়া অভিধান ১৮১১ 

৯ হরপ্রসাদ রায় ***. পুকষপরাক্ষা ১৮১৫ 

১*। কাণীনাথ তর্কপঞ্চানন .** পদাথকৌমুদী . ১৮২১ 

এক জন (গোলোকনাথ ) ছাড়। ইহার! সকলেই ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের সহিত যুক্ত ছিলেন । ফশণেজের সহিহ সংশ্লি্ই নহেন এমন 

অনেকে পুস্তক-প্রকাখকালে কলেজ-কর্ুপশের অথপাহাযা লাও 

করিয়াছেন; দৃ্টান্তত্বরূপ গোলোকনাথ শর্মার নাম কব! যাইতে পাবে। 
উপরের তালিকার বামবাম বন্ধ ও মুহ্থাঞ্জয় বিদ্যালগ্গাবের জীবনী আমর! 

ইতিপৃব্রে এই গ্রশ্থমালাষ প্রকাশ করিধাছি; বাকী কম জন পণ্তিতের 

সন্ঘদ্ধে যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করিতে পাণ। শয়াছ্ে, বর্তমান পুস্তকে 

তাহাই বিবৃত হইল ইহাদের রচিত পুস্তকগুলির "অধিকাংশই ফোর্ট 

উহলিধম কগেজের বা.লা-বিভাগের পাঠা পুশ্তক ছিল! কয়েকখানি 

পুশ্তক--যেমন, নাঁজীবলোচনেগ মহারাজ কন্ঃচন্দ্র বায় ঢরিকং ও 

হরপ্রসাধ থায়ের 'পুক্ধপরীক্ষীআবার দীর্ঘকাল দরিয়া অন্যান্তা শিক্ষা” 

প্রতিষ্ঠানে ছাদে ভাঘাশিক্ষার সহ।য়ত1 কপিরাছিপ। 





গোলোকনাথ শর্মা 

গোলোকনাথ শশ্মার কোন পরিচয় এত দিন আমাদের জান! ছিল 

না। যুক্ত সজনীকান্ত দাদের চেষ্টার ফলে তাহার যন্বন্ধে যেটুকু ভথ্য 

আবিষ্কৃত হইয়াছে, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :-- 

প্রীরামপুবের ব্যাপটিই মিশননীদেষ 'পিবিসুডিক্যাল আাকাউপ্টাস' 
(প্রথম তই খণ্ড) প্রকাশিত জন টঘাস ও টইলিয়ম কেরীগ বিভিন্ন 

সময়ে লিখিত পতারগী হইতে গোলোকনাথ শন্মাব সামান্য কিছু পরিচঙ। 

আবঙ্কার কবিতে সক্ষম তইয়াছি,*-'এই সামান্ত পরিচয়টুকুও আবার 

গিড়িভাড়া অঙ্কের মত অনেক ধাপ ভাতিয়! বাঠিব করিতে তয়াছে। 

মালদহ হইতে গুন্ উমাসেত আ/হবাণে মদলাবাটীর নীলকুঠির 

অধাক্ষের চাকু'র লয়! কেরী যখন 'নীকাষেগে স্্খসবন অঞ্চল হইতে 

যাত্া করেন, তন ক্টাভাব মুন্ধী বামবাম বন্ড সঙ্গে ভিলেন । ১৭৯৪ 

টষ্টাব্দেও জুন মাসে তিনি মদগাবাটী পৌছেন ; টমাগ তখন বারো মাইল 

দুবে মতীপালদীঘির নালকুঠি,ত এপাক্ষত। করিতেছেগ। জন টমাস 
বাংল। ও নংস্কৃত শিখিবার জগ্ত এই সময়েই এক জন স্থানীয় পণ্ডিতকে 

নিযুক্ত করেন। এই পাগুতহই যে গোলোকনাথ শন্মা, তাহা মনে 

করিব্খর পরোক্ষ কারণ আনে । ১৭৯৫ সমের ১ল1 নবেশ্বব হইন্জে 

১৭৯৬ সনের ২৬ জান্য়াি আারিখের মধো জেখা টমাসেখ ডায়াৰি 

'পিরিযডিকাল আকাউপ্টস* প্রথম গু ৪র্থ লংখ্যান ২৮-২৯৪ পুঠায় 

মুদ্রিত আছে। ইহার এক স্বলে টামাম লিখিতানছেন। আদার পঞ্ডিত 

যে শতিন্দু ফেব্ল্ল” অন্থবাদ করিতেষ্টেন, "চাচার মধ্য হইতে তিনটি 

গল্প বাছিয়া আম তাহার ইংরেজী অন্বাদ ডরীর রাইলা14র নিকট 

পাঠাইলাম । গল্প তিনটি এই--(1) 0০৮ 800. 61১0 10691 
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(2) 010 19০৮৩ ৪200. 6109 50508 ০0৪৪---928:০, (3) 08০৮519 

170. 011910087৮৮, ১৮০১ মনের ১৫ই জুন উইলিয়ম কেরী ডক্টর 

রাইল্যাগুকে যে পত্র লেখেন, তাহার এক স্থলে আছে-- 

০08 1১272016 058. 245০, 1505015 চ00810690 6000 95080818 1510193) 

০:00 ০2 6৮০ ০৫ 40101. 0:061096 70508085 890৮ 5০১ ৮০101) 5 209 20808 

৮০ 00001758, 

পু ১৮০১ সনেই এই গল্পগুলি প্রকাশিত হয় এবং ইহাই গোলোকনাথ 
শখ্মার 1হ5তোপদেশ? । ইতিপুর্বে সকলেই কেবীর এই পত্রে লিখিত 

40 12870916” অর্থে ভুল কারা সৃত্যুঞ্গয় বিগ্ভালখঈ(রকে বুনিষাছেন। 

এই গোলোকনাথ পঞ্চিতের ভ্রাহা কাশীনাথ মুখোপাধ্যাম্্র ১৭৯৫ 

সনের বসেই কেরীব পঞ্তকপে নিষুস্ঞ হন, হান কিশোববশুক্ক ছিলেন 

এবং ইহার কণ্ঠস্থব স্রামিষ্ট ছিল। এই কাশীনাথ পরবস্তী কালের ফো্ট 
টইলিয়। কলেজেগ কাশীনাথ তকপপশনন নহেন । 

স্মতরাং অন্তমান করা যায়, গোলোকনাথ শন্দার সম্পূণ নাম 

গোলোকনাথ মখোপাধ্যাণ এবং মহীপালদীঘ্র (বর্তমান দিন'সএুর 

জিলার অভ্তশীজ) কাছাকাছ কফে'নও ভ্ানে তাহার নিবাস ছিল। হনি 

১৭৯৭ সন তে নঠা পধ্যস্ত মিশনরীদেব সঠিত যুক্ত 1[ছলেন ; কেরা 
যখন গালদ5 পরিতগ করিয়া শ্ীধামপুরে 'মআাগমন কারন, গোলোক- 

নাথও তাভাব সফিত আপিয়াছিলেন । টমাসেব নির্দেশে রণ 

হিতেোপদেশের গন্গ্তুলিই ১৮০১ সনে ফোর্ট উইছিয়ম কলেজেব পাঠা, 

পুস্তকরুপে মুদ্রিত ও প্রহাশিত তয় ১৮০৩ শ্্ীষ্টান্দে স্বদেশে তাহার 

মৃত্যু হয়। 'পিরিযাঙক্যাল আ্যাকাউণ্টসোর অয়োদশ সংখ্যা (২য় খণ্ড) 

৪*৯-৪১২ পৃষ্ঠায় জোশুয়া মার্শম্যানের জানালে এই মৃত্যুর উল্লেখ আছে। 

২র| জুলাই (১৮*৩) তিনি লিখিয়াছেন-_- 

02৮ ৮:50 (০৮ 20590833025 00816 82200010199 07 62,970) 

0০01099৮ 1২508 28 0970, 2৮ 19 ০৮70 170995 ৮৪1016090 109 730 £0733 £0৮ 

10151998160, 76 0150. 10 21] 19 পি00918138100 01 1080009 10৭18 6৮, 



গোলোকনাথ শন্শা ১১, 

১৩ই আগঃ লিখিতেছেন-- 

০ 19976 ০7 ৯ 19692 [8০221010৮07 01710076259 6০৯55 620 

90 1১:510275018 169 ছ%৪ 01056205875 71770, 105087৮ %5110555 0018 
৮৮০ ০:০%৮লন 00 50129 091565025 002৮ 0৪, 0১05 ৪০ 98001005719 

0০0০0%192 16, ট1১ট ৯ 1919. 601৮]15 140018128 01 2৮ 611] 20051৭ ৬৬৪, 

2০০5597, 61)০0৪616 100% ০৫১ 0065 6০ 1১05৮ 8 66৪৮7202050 852088 

8218 1200225] 0:206169, ৮5 0150)02:91208 085 01080 17106008 00০ 
181001660 51)9 ঠিও, 11020 002 89159 6০৮ 7507) 88 201১7 911)083  179008 

গতি 905120861 551111090001, 

গোলোকনাথের * ইতোপদেশেনর একটি ইংরেজী ও একটি বাংল! 

আখ্যা-পত্ত আছে 1 উংবরেজী আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল “১৮০২৮ (ক্ত 

বালা আখা-পত্রে ১৮০১৮ আছে । আমার মনে হয, ইত। ১৮০২ 

ঘ্রীচান্দে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে | আখ্যাপব ছুইটি উদ্ধৃত 

করিতেছি £- রর 
শা পপ পে শী পল আপ জজ সতী পপ পি ৩ পালা ৯ ৩ ০ সী ১ পিপি শশা ৩ শি শপ ০ পপীপপ্পাপাশট  শিশি ৭ জাপা | পপি ২ ৩৯৩৯০ পিপি পপর 

* ইশি পিনাজপুরের একজন মোমবাতির বাবসায়ী ছিলেন, পরে মিশনের কাজে 

যোগদান করেশ। 

1 শ্রীরামপুর মিশশরীদের 161,054 7157208-4 "গ।লোকনাণের গহতোপদেশে'র 

প্রকাশকাল ১৮০২ সন বলির! ডরখিত হইখাছে (৮৮177510715 075161190 1000 

135182111১৮ 10011006 বৈহতে ৮০০]10 সন51000119)6৭ 20 17179170550 

78০2, 599 1725015 447575407/ 000 1903, 10১ 24) 901 

১৮*১ শ্রীষটান্সের জুন মাসেও যে এই পুণ্তকের রচন? সম্পূর্ণ হয় নাই, ১৫ জুন ১৮*১ 

তারিখে লিখিত কেরীর একখানি পত্রের নিম্ন!শ হহতে ৩1২1 জন] ম!তবে £-৮ 

£:2০6 টো 130310 6০ ৫97381)09 হ1১850020 9£ 009 01 01১11101029, 
606 9:86 07289 ৮১০০ 55৪ত গা তলেছে 5) 60৩ 15116417182) 81585 5 ৮701 210 
9 759. 2150 19021628, 006 100016 উপ 5150, 08203 67140515694 
6০০ 90177050067 150198১,,১101018 ০ %[ড . 818০ ৫০08 8 731,050 
8457505? ০ 7781120575 0০76%, 00. 4০-54 
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777107,4759709 05 89505550151 17820081005, 1৮2051056 

707৮ 176 0%02150819077097%6 85 3000৮ নি জা। 2016 908৫. 

বু) 71) এ হেমা ম78810% 35055, 1804, 

হিতোপদেশ।-সংশ্রহ ভাষাতে-- গোলোক নাথ শর্শশ। করিতে 1-- 

প্রীরামপুরে ছাপা হইল ।---১৮০১- 

£হিভোপদেশের পুষ্টাসংখ্যা ২৪৭। রচনার নিদর্শনস্বরূপ ইহ! 

কইতে, কিছু উদ্ধত করা! গেল *₹-- 

কোন নদীর তীরেতে পাটলী পুল নামধেয় এক নগর আনে সে 

স্বানে সর্ব স্বামী গুণোপেত সুদর্শন নামে রাজা ছিল। সেই রাজা 

এক কালে কোন কাহার মুখে দুই শ্লোক শুনিলেন তাঙ্গাব অর্থ এই শান্তর 

সকলেব লোচন অতএব যে শাস্ত্র না জানে সেই অন্ধ। আর সৌবন 
ধন সম্পত্তি প্রতুত্ব অবিবেক ইহার যদ্দি এক থাকে তবেই অনর্থ সমুদায় 

থাকিলে নাজানিকি হয়। ইহ! শুনিয়া! সেট বাজ। অত্যন্ত উদ্ধিগ্ন মনে 

চিন্তা কপিতে লাগলেন যে আমার পুজ্রেরা অতি মূর্থ অতএব ইহাবদের 

কি হবে এমন পুল থাকা না খাকা তুল্য । যে পুজ অবিদ্ভাণ ও 

অধান্মিক দে পুত্রের কি কাধ্য যেমন কানার চক্ষু পাড়া মাত্র । ধদদি 

পু হইয়া মরিত (কিম্বা না হইত সে কেবল একবার ছুখ কিন্ত মূর্খ পুক্র 

প্রতি পদে। বিষ্চাযুক্ত এবং সাধু যদি এক পুল হয় তিনি পুরুষের মধ্যে 

সিংহ | যেমন চন্দ্র । যাদৃশ বঞ্জনীতে চন্দ্র উদয় না হইলে কোটিং 

নক্ষত্রে অন্ধক।র নাশ করিতে পারে ন! তাদুশ এক শত মূর্ধ পু জানিব! 

এক মুপুজ্ের তুল্য নহে । অপর যেবাক্তি অনেক দান ও পুণ্য করে 
তাহার পুক্র খনবান ও ধাঁবান ও ধাম্মিক হয়। খণকর্ত! পিত। শত্রু 

মাত। অপ্রিয়বাদিনী ভার্্যা রূপবতী পুক্ত্র অপপ্ডিত। উচ্চ বা নীচ হউক 

গুণবান সকল স্থানে পুজনীঘ্ঘ 1 ফেমন বংশের গুণযুক্ত ধনুক নি্ড৭ কি 

কাধ্যের ! যে পুত্র না পাঠ করে সে পুত্র পণ্ডিতের মধ্যে কীদুশ যেমন 
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পঞ্কের মধ্যে গক্ষ পড়িলে হয়। গর্ভস্থ মন্থুষেরর এই পাচ যোগ হইয়া 

থাকে আয়ু কশ্ন বিত্ত বিস্তা নিধন । কিন্তু যদি কেহ ভাবে যেষা হবাজ 

তা হবে সে অতি অলসের কথা তাহার প্রমাণ ষে মত বখের গতি কেবঙগ 

চক্রেতে তয় না এবং পুকুষকারের চেষ্টা! বাতিরেক হয় না। অপর 

কুষ্পকার আপন ইচ্ছা! মত তাহার কাধ্য করিতে পানে তাদৃশ আত্ম কৃত 

কশ্ম মন্ুযো করিতে পারে। অপরঞ্ কাকের তাল ফেলার গ্তায় অগ্রে 

নিধি দেখিয়া পায় তাহা ঈশ্বর দত্ত বটে কিন্তু পুরুধাথ অপেক্ষা করে যি 

কোন কাহার অশ্রে পাকা তাস কাকে ফেলায় সে দেখিয়া যদি না যায় 

তবে কখন পাবে না অশ্তএব যে পিতা মাতা তাহার পুল্পকে ন! পড়ায় 

সে শক্ত এবং গে পুজ্র সভার মধ্যে কেমন দীপ্তি হয় খেমন হংসের মধো 

বক। মাকর পোভ! যাবৎ কিছু না বপে তাৰ মাত্র । ০মাট। দ্রষ্য 

চিকন ভয় ও চিকন গমাটা হয় যেমন চন্দ্র কৃষ্ণ পঞ্গে ও শুরু পক্ষে । 

সে রাজ! এই সকল চিন্তা করিয়! পঞ্িতের সভা করিলেন। ভে! ভো' 

পডিতের| অবধান কর। আমাগ পুলের! নিত্য উন্ট। পথগ।মী অতএব 

তা্ারদের নীতি শাস্ত্রে পুনর্বার জম দেহ। বথা কাঞ্চন সংসর্গতে কাচ 

ষে তিনি বছ মূল্য প্রস্তরের দীপ্তি ধারণ করেন তথ] সঙ্গিপানেতে মূর্খ 

যেতিনি প্রবীণতা পান। তাহার স্থল এই যার্দ হীনের সাহত থাকে 

তাবে হীন মাত ভয় সমানের সংসর্গে সমত। তয় বিশিষ্টেস সাংত খা!কলে 

খিশই্ত1 পায় । অতংপবে বিঞু শখ্। নামেতে ব্রাহ্মণ মহ পণ্ডিত সকল 

নীতি শাস্ত্রজ্ঞক বৃহস্প ভর ম্যান কাঠলেন তে মহা রাজা এহ সকল 

রাজ পুজেরদিগকে আরম নীতি শান্ত্েতে জ্ঞান করিয়া |দব বিন ব্যাপারে 

কাহাক কিছু হয় না অতএব আম মহা রাঙ্গা পুগ্রেরদিগকে ছয় মাসে 

মধ্যে ষে রূপে হয় সেই কপে নীতি শাস্ত্রেতে জান জন্মাইষ! দিব মহ। রাজ 

তাহারদিগের কারণ কেন চিস্ত। কারবেন না। রাজ। বিণয় পূর্ববক 

পুন্বার কাহতেছেন। যদ কীট পুশ্পের সাহত থাকে তবে মহতের শিরে 



-১৪ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত 

আনোহণ করে। আর সাধু ব্যক্তি ব্ঠপি পাখর স্থাপন করে তবে সে 

পাথর দেবতব পায় যেমন পর্বতের উপরের প্রবা নিকটে দীপ্ত হয় তেমন 

সতেবধ নিকটে হীন বর্ণের ধপ্তি হয়। অতএব বিষণ শশ্মাকে বহন মধ্যাদা 

করিয়া রাজা! আপন পুজ্রেরদিগকে লইয়া সমর্পণ করিলেন । অথ রাজ 

পুলেবদের অগ্থে প্রস্তাব ক্রমেতে সেই পণ্ডিত কহিলেন যে কাব্য শান্তর 

বিনোদেতে পণ্ডিতেবা কাল ফাশন কবেন মূর্থের কাল দুঃখ ও নিদ্রা ও 

কলহেতে যায়। অতএব তোমাএদিগের জ্ঞান জগ্গ কাক কৃশ্মাদির 

বিচিত্র কথা কঠি। রাজ পুঙ্গেখা কহিলেন বলিতে আজ্ঞা হউক।-- 

€ পৃ. ৪-৯) 



তারিণীচরণ মিত্র 
আনুমানিক ১৭৭১ খ্রীষ্ট/ব্রে তাঁরিণীচরণের জন হয়। কলিকাতার 

উত্তর-সিমল1 বাঁ পুরাতন-দ্যিলা অঞ্চলে ডাহাব নিবাস ছিল।* তাহার 

সম্বন্ধে বেটু€ জানা গিয়াছে, এখানে তাহাই লিপিবদ্ধ হইল। 

৪ মে ১৮৯১ তারিখে কলেজ-কমিটির অখিবেশনে ফোর্ট উইলিয়ম 

কলেজের বিভিন্ন বিভাগে পণ্ডিত, মুনশী প্রল্তুতির নিয়োগ মঞ্জুর হয়| 

হিন্দুস্থানী-বিভাগের অধ্যক্ষ হুদ গন গিল্রণাইস্ট । আহার অন্থীনে মীর 

বাহাছুর আলী মাপিক ছুই এত টাকী বেতনে প্রধানযুন্শী। এবং তারিণী- 

চরণ- মিত্র মাসিক এক শত টাঁকা বেতনে ছিতীয় মুন্শীর পদে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। 

তারিণাঠরণ গুণী লোক ছিলেন; অপ্প দ্রিনেণ মধ্োেই চাকুরীতে 

তাহার পদোয্পতি ঘটিয়াছিল। ১৯ ডিসেখর ১৮০৯ তারিখে হিন্দুস্থানী- 

বিভাগের তৎকালীন প্রধান খুন্খী মার শের আপা আফশোষের মৃড়া 
হইলে কলেক্স-কমিটি তাহার পদে তাবিধীচরখকে মাসিক ছুই শত টাক! 

বেতনে নিযুক্ত করেন । কলেজ-কামটির কাধ[বিবরণে প্রকাশ 2 

৮ দ 008001] 10৩10 0 1 172), 1810. 01506 3891 0187 01887 

“009৮৫ 01০01587855 710 6150 711005০865086% 19006, 8155108 200087695 8051৪ 

11৩ ০02 209 190. 01 10029201007 1909.--28805 66 6৮5 0০ 19110570708 

00705011008 2100 250598060520068 ১০ 00৮ 7306187৮5৮৪ 6০৮ নে 2009 

21170009200 1097) 188, 
পি পাপা পপ পা শি পাপী শী পপি ও পপি ৯ পপাস্পিা সপ্্স্স শ্পী 

* 155 859০70 88076 0€ 6005 0219৮5৪% 3০6০০1-1500% 1396).১8 [১/০০88, 
590000 ডগ) 1818-19, 05 আত গাও 10112799026 51 508 08168 ৬ 

8০১০০1-৪০০৮ 9০০7,18 57০0088, 2010 ০৪: 1819-90) ১ ৯1, 

শাখা! 
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[1822)65 00৮৮0 80100125856 8950 34000982769 ০00 6৮৩ 918 

[0999205728 10 09 ০০৮০ 01 10997 8108 0191 08998890১০১,” 

হিন্দুস্থানী-বিভাগের প্রধান মুন্শীর পদ্দে তারিণীচরণ অনেক দিন-- 

১৮৩০ গ্রষ্টাব্ধের মে মাস পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । তিনি ৫৮ বহ্মর 

বয়সে মাসিক এক শত টাক পেন্সনে এই কন্ম হইতে অবনর গ্রহণ 

করেন।৭ 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কাধ্যকালে আর একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত ' 

তাহার ঘনিঠ যোগ ছিল। এই প্রতিষ্টানটি--কলিকাতা স্থুল-বুক 

সোনাইটি, ৪ জুলাই ১৮১৭ তাগথে প্রতিষ্ঠিত হর । এই সধিতব প্রধান 

উদ্দেশ্য ছিল--ইংরেছী ও এ-দেশীয় ভাষায় পাঠশাপার উপযোগী পাঠ্য 

পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ, এবং মুলতে বা বিনামুলো সেগুলি বিতরণ। 

কোন ধণ্মগ্রন্থ গ্রকাশ এই সমিতির উদ্দেশ্যবহিভূ'ত ছিল, অবশ্ত নীতিমূপক 

পুস্তকের কথা স্বতঙ্ধ। বলা বালা, মে-সময় অনেকে পাঠশাপ। স্থাপন 

করিতেছিলেন, কিন্ত ছেলেদের পাঠোপযোগা পুস্তকেব এপীস্ত অভাব 
ছিল। স্কুল-বুক সোসাইটিএ প্রথম বর্ষের বাধিক বিবগণে পরিচাপক- 

সমিতির (0029001089 ০1 11540052915) মণ্যে তিন জন বাঙালীর নাম 

পাওয়া যায়। এই [তিন জন-মৃতু/ধয় বিগ্ভালঙ্কার, রাধাকাপ্ত দেব ও 

ভারিনীচরণ মিত্র। তন্মধ্যে তারিণীচরণ ছিলেন সোসাইটির দেশীয় 
শপ 

ক 00 সী 

ক 79239 109০৮, 815-061109905 ১২০. 5017 0১188. 

1 106 10110771706 5190561008 6০ ০৯৯৪ 1000 ]. 90056 1850, 

ক রঃ জ্ 

, হ৮০59 0008105 17950 71০07080089 0 6159 /337500098009 [09227620006 € 

885৩ 00)1989 ০£ সা) ড1101900) ৮০ 1১০10 0 0905)00) ০ 08৪ 00 09: 20670891 

০০৪ 8155-5185 ১ওজে 95855 94. ভা 000৩5 2£ উন 28905 (5:90 

2458, ০, 671, চ, 41.) 



তারিনীচরণ মিত্র ১৭ 

সম্পাদক বা নেটিব সেক্রেটরী। তিনি অনেক দিন পর্ধযস্ত ক্কুল-বুক 

সোসাইটির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন । এই সমাঙ্গের নবম স্রিপোর্ট বা ১৩শ 
ও ১৪শ বর্ষের ( ১৮৩০-৩১ ) কাখ্যবিবরণেও কমিটির সদশ্ত-হিপাবে 
তাহার নাম মুদ্রিত আছে। তাঁহার, পর আর তাহার নাম পাওয়া 
খাইতেছে না। 

আরও একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত তারিণীণণ সংঙ্গিই ছিলেন।। ইহা 
কলিকাতাব ধম্মসভা। ৪ ডিসেহ্গর ১৮২৯ তাবিখে গবর্ণ-জ্নারেল 
জর্ড উইলিম্ম বেট্টিঙ্ক সতীনিবারণেন "মাইন জানি করেন। এই 
আইনের বিকদ্ধে ধাহাবা গবর্ষেষ্টের নিকট দবখান্ত কপ্থখািছিলেন, 
তারিণী5চরণ মিত্র তাহাদের অনভ্তম | এই দবখাতত কোন ফল ম। 
হওয়ায় কলিকাতার হিন্দু বাঙালী ও হিন্দুষ্থানী ধান লোকের! ১৮৩৩ 
শ্ীষটাব্ধের ১৭ই জানুয়ারি সংস্কৃত কলেজে এক বিরাট মা কিয়া 
“ধশ্মসভা” নামে এক সমাজ গ্ুঠন করেন । "সতীনিবাবশের বিরুদ্ধে 
ইংপ্রগু দেশে আগীলকরণাখে এবং হিন্দধিগেব ধর্দ বজায়” রাখাই এই 
সমাজের উদ্দেশ্য ছিল। সতীশিবারণ-আইনের 1দরুদ্ধে ধন্থলভ। হইতে 
ধিলাতে যে আবেরন-পঞ্ন প্রেরিত হয, তারিণারণ মিত্র সেই আবেদন- 
পত্রের হিন্দী ও বঙ্গান্থবাধ শন্রিযা দিরাছিলেন | ১৮ ড্রাই ১৮৩০ 
তাপিখে শম্মলভাক যে অদিবেখন হব, আহার কাধাবিবরণে প্রকাশ ২: 

গন ৪ শ্রালণ [১২৩৭] পবিবাপ ধশ্থসতার ঠবঠক ইইরা!ছল.-. 
জী বাবু রামকমল ঠেন পুনরবাপ গান করিসা ভীম ত বাবু তারিণী৮বণ 

মিত্রের অনেক প্রশংসা কর্দিলেন দিশেষ৬ঃ সহী পক্ষীর আরজ হিন্দী 
ও বাঙ্গালা ভাবায় এবং ব্যবস্থাপত্র একভযত্তঘরূণে তরজমা কৰিযাছেশ 
এতঘিধস্ে ইভান ক্ষমতা ও বিজ্ঞদ্চ। ও পিএম বিশেষ প্রকাশ »ইয়াছে। 
মিত্র বাবু এ প্রকার পারশ্রম না কারলে ইঙ্গরেজী আরজীর অর্থ 

১. 



১৮ ফোর্ট উইপিয়য কলেজের পণ্ডিত 

(তাবতের বোধগম্য হইত না ইত্যাদি। অতএব ইহাকে ধন্তবাদ করা 
ষাউক সভাস্ক সমস্তই কহিলেন অবশ্য কর্তব্য ।--৫সমাচার দর্ণণ+, 

৩১ জুলাই ১৮৩০ । | 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর 

১৮৩২ শ্রীষ্টাবেব জুলাই মাসে তারিণীচরণ মিত্র কাশীরাজের দরবারে 
চাকবি প্রহণ করিয়াছিলেন । রাজা বাধাকাস্ত দেবেণ চেষ্টায় তিনি এই 

পদ লাভ করেন ।* খুব সম্ভব ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কাঁশীতে তাহার মৃত হম । 

* শ্রীযুত যোগেশচন্ত্র বাগলের সৌচন্তে আমি ১৮৩২-৩৬ শ্াপাব্দের মধ্যে কাশীে 

তাঁরিধীচবণকে লিখি রাধাকান্ত দেবেব কতকগুলি পত্র দেখিয়াছি। এই সকল পত্রের 

কিছু কিছু নিষ্ষে ্ধত করিতোছি ১ 

£719 0920 1071, 092 6০ 80527051900 686 :9০৪10৮ ০৫ 5০৮.৮ 1666৮ 91 
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100 1৮108 065901560০০ মে161) 27686 198796১,--] 50660 8৮16066৮0০1 6109 

1১০19077১1৮ আআ) 1 01009 66 ঠ0 60) 055 1)9 130151010 চ015008 5০০০ 

899৮ 879068- (15 ৪৮. 1982,) ] 

4*,,5635096৫10615 ৪91 6০ 00986 ০1 6190 10960917110 0 900৪1551912 
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তারিণীচরণ বাংলা-গছ্যের ইতিহাসে একটি বিশিই স্বান অধিকার 

করিয়া আছেন। বাংলা ভাষায় স্ঠাহার বিশেষ বুৎপত্তি ছিল $ উর্দ, হিন্দী 

ত তিনি ভাল জানিতেনই । ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কার্।কাপে তিনি 

হিন্দুস্থানী ভাষায় কতকগুলি পুস্তক বচন! করিয়াছিলেন, আধার অনেক 
পুস্তক রচনায় সাহায্যও করিয়াছিলেন । এই সকল পুস্তক ফোর্ট 

উইলিয়ম কলেজের অর্থাঙ্ছকূলো অথবা কলেজে পঠনপাঠনের সৃবিধার 

জন্যই রচিত হৃইয়াছিল। আমবা এখানে কেন তাবিশীচরণের বাংলা 
বচন। সন্বদ্ধেই আলোচনা করিব । 

জন্ গিল্ক্রাইস্টের তবাধর্ধানে কলেজের পণ্ডিত, মৌলবা ও মুন্শীগণ 

ইংরেজী হইতে ঈলপেপ গল্প ও অন্যাণ্ত প্রাচীন কাহিনী ছয়টি দেশীয় 

ভাষায় অন্যবাদ করেন । এই অভবাণ-গ্রন্থ 26 071675121 70/14154 

নামে ১৮০৩ শ্রীষ্ঠাবে প্রকাশিত হব | পুস্তকথখানির আখ্য!1-পত্র এইকপ £-. 
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চু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত 

10011199 02055%006 00117510,) 415010 20০ 791:8160. 

55051 11181, ১... 09071, 

9705 2721 02, 13,199, 7025 

0150০০01920 0 210001, [301818155 

৮ 09ট০ণি্ 208 22055 72070 08৮61001215 10 80901151056 10 

ঠাক িঘ) 0 তোকিটায 78 08501906 187008 27007 907081315010 

10100016205 2 67001202118) ৮০00 0081% না) 1 076205 1015690 101 699 

8000705 87১1. 0150070017, আ12 71080) 800 0০1০081০2 1)88 1১692. 9৮ 

1981, 0072016067০ 7079 20171101055 9৮196157048. 2015 2760186৮609 

106129]ি6 06 1718 68510050565 800. 6&107)695+ ০0109101 487 (1791301015৬ ০910715 

99105011157 1০২ ট181191, 98 [0500], 12606 1০১7005066৮ ০01 

1056 2789112] 911958 0 5 069120) 60৮6 71 নত 67000050989 1 হাচি) 18 

2110905 1710600, ড৯6000 60 ৬1] 1139 00915 (00, সু 1-5-) 

*ওরিষেণ্টাল ফেবুলিস্ঠ ফোর্ট '্উইলিয়ম কণেছের পাঠ্যপুষ্থক-দূপে 

রচিত হইয়াছিল । কলেজ-ক্ পক্ষের অর্ধাুকলো উহা প্রকাশিত হয়। 

কলেঙ্জগ-কমিটির ২৭ জুল ১৮০৩ তাবিখে "মঅগট্টিত 'অধিবেননের কারা- 
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“ওরিয়েপ্ট।ল ফেবুলিস্ট' রোমান অক্ষবে মুদ্রিত । ছুষ্পাপা গ্রস্থমালার 
৫ম পুস্তকে ইহার বাংলা অংশ বাংলা হপফে প্রকাশিত হইযাছে। 

ঝচনার নিদর্শন ১ 

একবেংশতি কথ! কেন্দুয়া ও পরী কুকুবের । 

এক নেকড়িয়। ক্ষীণ ক্ষুধাতে আধমরা অসাবধানে এক সামর্থা পুষ্ট 
কুকুরের পথে উপস্থিত হইল। নেকড়িয়া অত্যন্ত হুব্বত্বগ্রযুক্ত হিংস! 



তাবিণীচরণ মিত্র ২১ 

করিতে অশক্ত হইয়া, এই অস্ি উচিত ঠাওরাইলেক যে এ উত্তম কুবুরের 

সহিত সৌহার্দ করি ; পরে অন্য অন্ত শিষ্টাচান্বের মধ্যে সে বড় শিষ্ঠবপে 

তাহার রূপের প্রশংসা করিলেক। কুকুব কতিলেক, অবশ্বা, কেন এমন 
না হইব, প্রকৃত আমি সচ্ছন্দে থাক ওঃ তুমিও ষদি আমাব মতাবলম্বী 

হও, তবে ত্বরা একেবারে এমনি ভাল দশায় পড়। কেন্দুয়া তাহাপ এ 

কথাষু মন দিলেক, এবং জিজ্ৰাসা! করিলেক যে এমন যথে ভক্ষ্য উপার্জন 

করিতে আমাকে কি করিতে হঠবেক | কুকুন উত্তর ।দলেক, যে অভ্যল্প 

কম; কেবল ভিখারিরদিগ্কে তাড়াইয়ো, আমার প্রতুপ্ন সাহত লসোযষাগ 

করিয়ো, আর ভাশার পরিজ্ুপের নিকট শিষ্ট থাকিয়ো। এই সকল 

কথার ক্ষুধার্ত নেকভিস্ব কিছু আপত্তি কবখিলেক না; এবং বড় আগ্ন 

হইল সম্মত হইল যে নূতন বঙ্থু আমাকে যেখানে লইষা যাইবেক 

সেইখানে তাহার সঙ্গে যাইব । তাভারা যখন তুইজনে স্কালন কপিয়া 

যাইতেছিল, নেকাড়প! দেখিলেক ঘষে বন্ধুর ঘাড়ের চারিদিগের রোযা 

মগডলাকার প্টঠিয়া গিয়াছে, ইহাতে তাহার শ্রবণেচ্ছ1! হইল, এবং ফারণ 

জিওাগিলেক। কুকুর উত্তর দিজেক, কিছু নে, কিন্বা কিছু হেত 

হঈবেক, বুঝি পাট চিহ্ন হাহাতে কখন কখন শিকলি বান্ধ1! যায়। 

তকশ্দুয়া বড় বিস্ময়াপহ্র ইহয়া ডর করবিলেক, হবি হবি শিকান ! তবে 

বুঝা গেল খে সময়ে এরণং ছে গানে তিমি বেড়াইতে ৮হ তাহাতে তোমাকে 

৬মুমতি শাহি । খুকুর মাগ! তে? কারয়া কাহলেক, সবদা নহে) কিন্তু 
ইভতে (কদদাবঠ নেকদিয়। বলিলেক, হাতে এই পোষ যে তোমার 
ভোজ্রনে আমি কোন শের বাসনা কাবব না আমার বিশেচনায় 
স্বাখা দাতার সাঠাত অদ্ধগ্।স পরাদীনতান সহিত সম্পরণ শ্রাম অপেক্ষ। 
ভাল । 

ফল, স্বতন্্রতান সাত দিনপাতের স্ভাবনা অত্যন্ত সৌঃবেতে 
দাসত্ব এবপেক্ষ। ভাল । (পু ১১৭১৮) 



৬ ফোর্ট উইলিয়ম কঝষোজেব পর্তিত 

একজিংশতি কথা থেকশিয়াল ও ছাগগের। 

এক থেঁকশিয়াল ও ভ্বাগল একত্রে অতি গ্রীষ্ম দিদে ভ্রমণ কৰিতে 

করিতে, অতাস্ত ৃষ্ণাতুর হইল তখন কোথা এমন স্টান পাইবেক 

যেখানে ভল থাকে, এজন্যে গ্রামের চারি ছিগ দেখিতে লাগিল, পরে এক 

কূপের মধ্যে পরিষ্কৃত ভল দেখিলেক | তাহাধা ছুই নে বড় ইচ্ছাপূর্বক 

তাচাতে নাবিল, এবং যথেষ্টরপে আপন আপন পিপাসা নিবিষ্ঠি করিয়া, 

বিবেচন। করিতে লাগিল যে কেমন কবিয়া বাতির তইব। অনেক উপায় 

উভয়ে ঠওরবিলেক "মার খণ্ডিলেক। শেষে ধূর্ত খেঁকশিয়াল বড়ই 

'আহলাদে ডাকিয়! উঠিল, এক্ষণে আমার অস্তযকনণে এক যুক্তি উপস্থিত 

হইল, তাহাতেই আমার হাদবোধ হয় যে আমাবদিগকে এ বিপত্তি হইতে 

উদ্ধার করিবেক ; ছাগলকে কহিলেক, 'ভাহাউ কর, কেবল আপন পিছলী 

পায় দাড়াও, আর আগলী পা কপের ধারে বাথ । এইরপে আমি 

তোমাৰ মাথার ট্টপর চড়িব, আর সেইখান হইতে, এক লাফে উপরে 

ধাইতে পারিব : যন আমি ওখানে পছিলাম, তৃূমি জান তখন আমি 

অনায়াসে তোমার শিং ধরিয়া টানিয়া তুলিতে পারিব। বোকা ছাগল 

এ কথা বিলক্ষণ রাহ করিলেক, এবং যে মত কহিগ্রাছিল তৎক্ষণাৎ সেই 

মত কৰিলেক £ এই উপলক্ষে বেঁকশিয়াল, অক্রেশে উপবে গেল। ছাগল 

কতিলেক তৃমি যে সাহায্য বলিয়াছিলে তাহা কর। শুগাল উত্তর দিলেক, 

ওরে বুড়া নির্বোধ, তোর বুদ্ধি যদি তোর দাড়ির মত অর্ধেক হইত, তবে 

তুই কখন এমন প্রত্যয় করিতিস না, যে তোর প্রাণ রক্ষা) করিতে আমি 
আপন প্রাণকে সঙ্কটে ফেলিব। কিন্তু তোকে এক নীতি কহি, যদি তুই 

শুভাদৃষ্টক্রমে ইহ! হইতে মুক্ত হইতে পারিস, তবে তাহা পশ্চ।তে তোক 

কাজে আ(সিবেক £ “কুপে হইতে কেমনে বাহির হইবে ইহা! ষাবং ন। 

বিলক্ষণ বিবেচন1 না করহ, তাহার পূর্বে কদাচ তাহার ভিত্বর যাইতে 

অসংসাহসী করিও না।" 
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ফল যখন আমরা কোন বিষ দায়ে পড়ি, তখন এই উচিত যে: 

প্রতিবাসীর সহায়তা অপেক্ষা আপন শক্তির উপর অধিক নির্ভর করি। 

(পু. ১৭৪-৭৫ ) 

তারিণীচরণ কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির অনুরোধে হিন্দী ও উদ্দি, 

ভাষায় কোন কোন পুস্তক রচনা বা অম্রবাদ করিয়াছিলেন । ১৮১৮ 

খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাধাকাস্ত দেব ও প্লামকমল সেনের সহযোগে ইংরেজী 

ও আবী হইতে ৩১টি কাহিনী বাঁংলাষ 'অঙুবাঁদ ক বিয়া 'নীতিকথ।, নামে 

৩৫ পগ্লার একখানি পুশ্শিক] প্রকাশ করেন? এ বংসরেই ইহার তিনটি 

সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল ।* নী(তিকথা"র আখা-পত্রটি এইরূপ ₹- 
নীতিকথা! পাঠশাপার নামত্তে কলিকাচা স্কুল বৃক সোসাইটী ছার! 

বাঙ্গল। ভাষার তঙ্জমা। করিয়। সংগ্রহ ও মুদ্রিত কর) গেল (0.5. 13, 5. 

কলিকাক। প্রীরিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায ছাপা হইল উং ১৮১৮ এপ্রিল মাস। 
পপ ও লা পপ পপস্প্ীপপপ পেশ লী পপি পীপপিশপিপল ২ প্পপকশাশী শী পিশ্পপীপিসসপী ও পি কপ পি পাপী পিক শী কাশী পপ পীশিশিট ৩7 পাপপিগপপাশাশাশ এপাশ শা পাশাপাশি পাপ 

* 2, 4 00119661017. 091? 17৮0167, 31 170 ৮11) 08৮০1 6062 41256011060 

33010815199, [1০072 609 1701)81151) 00 87%70160% 13৮908 21106630000 

7116 35002010610905 504 155 0901)2019600- 12109501585 09910 0184010 

00 01019288115 চ00০৮০0, 800 100170 10 01118610068 % 00011006 76808108 

1০০), &% ০066192 ০1 61,9 0৪৮ 00761010) 2908106715 60 80০0 ০00198) 201৮] 

9970 01২ 61705480905 71901)01 19 01018191760 06906 আ1১8 11766501206 12500 618 

98০, 6986619৮ */1612 15000 ০০)079801 & 5৪দ/5৭ 9০৮6৫০7), 25 26918625 

89101 19100৬70981] 031)58697, 91101) 075৮ 175007060 চ০187 00701010606 

৮০ ০:৫০, & 2097 201616)2) 01 1,000 ০০168 ০01 010 ৮৮76016) এ) 05 200%6697,,5, 

(055 ছা।া৭৮ 0550০760৫05 0510665 861901 73990 99০1965, 1818, 7. 4.) 
2. ঘুনও 07270601005 60 1150 06৮06061009 52001989০01 6155 27265 

৪0918 670 2569738291০6) 0৮13%0০০8 শাহ হিধ) 09৬ তি 162) ০৮00 কি501) 

922৮ 1309), 8700 ঠিচা।। 0020001 লিল 30009590500 00700166959) 1070 

20556191090 4২3 0:09100. 17) 6055 1%8৮ 595৮81000016, 88809701066) 0০81 595 

1022 005 0:5585101778 5০901900019 9৩010012510 ৮5 16৭ 1371048199 

61619 01 71265 00875, (51/%6 নি, [2100 10860008190) 2276 4867 (17091569975 

06৮৪ 91 625 0516৮ 99150০] 13০০8 89919875 1১0০0০029, 99090. :০%: 

4838-19, 1, 3.) - 



২৪ ফোর্ট উইপলিক্গম কলেজের পণ্ডিত. 

বচন্বারীতির নিদর্শন-হ্বূপ 'নীতিকথা; হইতে একটি নীতিকথা; 

উদ্ধৃত কর! হুইল £-- 

১২ নীতিকথ। 

সিংহ ও বলদ 

কোন সময় এক সিংহ একটা খলদ শিকার করিতে মনস্থ করিঙগেক 

কিন্ধ সলদের বলাধিকা হওন প্রযুক্ত নিকটে যাতে পারিলেক না পরে 

তাহাকে ছলিবার জন্যে নিকটে গিয়া কঠিলেক ওহে বলদ আমি একটা 

ষ্টপু ভেড়ার ছ। মারিয়াছি অতএব আমা? বাশনা এই ষে অগ্য বাক্রে 

তুমি আমার গে অধিষ্ঠান হইয়। ভোজন কর বলদ নিমন্থুণ স্বীকার 

করিলেক যখন বলদ সিংহের আলয়ে গেল দেখিলেক ষে দিংহ অনেক 

কাঠ ও বড়২ হ্থাড়া 'প্রস্তত কলিয়। বাখিযাছে বলদ ই51? দেখিয়া ফণিয়াঁ 

চব্সিল [সংহ কহিলেক তিনি খখানে আসিয়া কেন যাও বঙগদ উত্তর দ্রিলেক 

যে আমি তোমাৰ মনস্থ জানলাম ভ্ডেডাব ভা নিমিত্তে এতা বধ ঘট। 

নে তাহ] হইতে বড কোন ব্যক্ষর জন্যে সায়োর্জন করিস ॥ 

ইহা তাভাষ এই 

বুদ্ধিমান ব্যক্তিব করবা ন'.» ধ শক্ুর কথা সত্য জানে ৪ তাহার 

সহিত ত্রীতি করে ॥ (প ১১১) 

তারিণীচরণ উর্দ, ভাঁষায 'নাঁতিকথা' অনুসার্দ করিয়াছিলেন 

“নীতিকথা” দ্ধতীয় খণ্ড সঙ্কলন করেন, হালি ও পীয়ার্পন ; 

'তারিনীচরণ ইহা হিন্দীতে অস্গবাদ কবিয়াছিলেন ।* 

স্পাপ্প্পস্পাশা টি টি পিসি আপা পস্পী পপি পেশী পিস পপ 

সা ৮০ 399০০৫ 0০2০৮ 01 55 01906 80180913905 8০016%55 :০০9৮%, 

- 4000 ৪৪: 1818-19, 29০ 11419, 
চি ১৬ 

তর 



চগ্ডীচরণ মুন্নী 
চণ্ডীচরণের কোনরূপ পরিচয় আামপা জানিতে পারি নাই | ১৮০১, 

্রীঙান্দের মে মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত 
হইবার অব্যবহিত পরেই, কেরীর অন্দীনে তিনি এই বিভাগে প্রবেশ 

করেন। 

চণ্ডীচরণের না বিশেষভাবে ম্মরণীর তাহার “তোতা ইতিহাসের 

জন্য । ইহা কাদির বথ্শ-গ্রাণীত ফার্সী 'ভুতিনাশার বঙ্গাস্লাদ। এই 
অনুবাদ কণিয়া তিনি কলেন্-+।উন্সিলেন নিকট হইতে ১০০ টাকা 

পুরষ্কার লাভ কধিষাছিলেন। চঙুচরণের ভাতা ইতিহাসের 

পাওুলিপি কলেঙ্জ-কাউন্সিলের ১ জান্তয়।[এ ১৮০৪ তারিখের মধিবেশনে 

উপস্থাপিত হয়; এ-সমন্ধে কেখী লিখিগাঞ্িপেন £ 

09900001585 87)6 01118 18 8 02089196102) 01 81)611196691581))5 1012 

751915217060 18507199105 0519 ০1 67 1১917016801 6015 01978, 

017800৫0850, 0 ৮1) 1090] 508 $9 0165006166০ 8006 00171771101 

8৮০ 0911909, ১818: 79006766 0৮7 ৩৪৮ 1)1চাছে ৪7 8০০৫ 13100 9191505 

200 %40% ছি 100 % 01888 ০০০, 93170017109 09110011 0োওঘ 1)1) ৮59 

79১00 100 1015 1১015506111 81669101105 1920190 05 15100, 800 

০০031518000 11015 চছ)]1 005 % 11018 0510 60 02170, 

৬৬. (0০৮16, 

03178৮19010 ঢায 6৮5 শ্রঘাাহ 01 0166 10015711৭65 9668 176 ৮010৬৭0 6০ 

19 6602018 010706900827 9৮ 0715 615708106002 9৫ 0)10070084200, 1 

7380810700৮ 0118, ০১509, 0- 404. 

তোতা! ইতিহাস” ১৮০৫ খ্রীগ্জান্দে শ্রীরামপুর যিশন প্রেনে মুত্রিত 

হয়। ইহা! বহুল-প্রচারিত পুস্তক! লণ্ডন হইতেও ইহশ একাধিক 

সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। 



২৬ ফোর্ট উইলিক্সম কলেজের পণ্ডিত 

প্রথম নংস্করণ €তাতা ইতিহাসের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২২৪) ইহার আখ্যা- 
পত্রটি এইরূপ £- | 

তোতা ইতিকাস ।-- বাঙ্গালা ভাষাতে -্রীচণীচরণ যুনশীতে রচিত ।-_- 

ভ্রীরামপুরে ছাপা হইল 17 ১৮৭৫1 

ভাষার নিদর্শন-স্বরূপ প্রথম সংস্করণের “তোতা ইতিহাস? হইতে 

কিছু উদ্ধাত করিতেছি ৮ 
১৬ যোড়শ ইতিহাস ।- 

চাবি জন ধনবান গবিব হইয়াছিল তাহার কথ? ।-- 

এখন সুর্ধ্য অস্ত হইল এবং চন্দ্োদয় হইল 'ভখন খোজেন্তা প্রেমানলে 

দপ্া হইম়। ক্রন্দন করিতে১ তোতাৰ অগ্রে যাইয়া কচিলেক ওতে শ্যামবর্ণ 

তোতা তমি প্রভাহ জ্ঞান বাকা কতিয! আমার গমন বাবণ করিতে 

কিত্ত তোমার নীপাুকাতে আমার কোন উপকার হইবে না কেনন। 

ষে ব্যক্তি প্রেমাসন্ত তক» তাহার নী'ভবচনে কি হইতে পারে অতএব 

আমি প্রিষতমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পাবিয়া যে বপ দখা6ত্া 

তইতেছি তাহা কি কহিব? তোতা কহিলেক শুন ক্রা বুলোকের 

বাক্য আ্রবণ করা উচিন্ত কিন্তু থে বাক্তি তাহা না শুনিয়া কাধ্য কৰে সে 

দুঃখ পায় এবং লক্জ্িত হখু। যে মনত চাবিজন বন্থ্ক্ন মধ্যে এক জন 

কথা না শুনিয়া ব্যামহ পাইয়া ছিল? খোজেম্ত। জিদ্রাসিলেন যে সে 

কিক্ধপ ইতিহাস তাহ। কচ তাত কহিতে আরম্ভ করিলেক ।-- 

বলক নামে এক সহরে চারি জন বন্ধু ধনবান ছিল তাহঠারদের, 

অত্যন্ত গ্রীতি ছিল। কতক কাল পন্দে সেই চাবি জন দুঃখী হইয়া 

বন্ছপান্ত্র্ঞজ এক পগ্ডিতের 1নকটে যাইয়া আপনারদের দশার বিস্তারিত 

কহিলেন সেই পণ্ডিত তাহারদিগকে অন্রগ্রহ করিয়া সেই চারি জনকে 

চাবি মণি দিয়া কহিজেন যে এই চারি মণি তোমর! চারি জনে আপন২ 

মত্তাকে বাখিয়া প্রস্থান কর। কিন্তু যাহার মস্তকহইতে মণি যে স্থানে 



চণ্তীচরণ মুন্শী তন 

পড়িবেক সেই সুমি খনন করিলে যাহ। বাহির হইবেক সে ব্যক্তি তাহাই 
লইবেক। পাত এই দূপে সকলকে বিদাষব কালে তাহার! পশ্ডিতেত্ব 
আজ্ঞান্থসারে কিছু দুখে গমন করিতে এক জনের মন্তকের মা খুলিয়া 
ভূমিতে পড়েলে এ বাক্তি সেই স্বান খনন করিয়া তাত্র দেখিয়। আর 
তিন জনকে কহিলে যে আমাৰ প্রাস্তনে তা ছিল তাহ! বাহির হইল 

অতএব আমি এ তাঘকে ত্বর্ণহইতে উত্তম জানিয়া লইলাম যদ তোমর! 

চাহ তবে এই স্বানে থাক। তাহাবা তিন বক্তি স্বীকুত না হইয়। 

কিছু পথ বাইতে দ্বিতীয় জনন মাথাব মণি স্ুত্ুকায় পতন হইলে সে 
ব্াক্তি সেই স্থান খু'দয়। কপার আকার দেখিয়া অনা দুই জনকে বলিলেফ 

ষেআমাব কপালহইতে রূপা বাঠির তইঈয়াছে অতএব তোমরাও এই 

স্থানে থাকিয়া লও এবং তাহাবা দুই পুরুষ সম্মত না হইয়া সেই 

সানহইত্তে লিখিত দূরে গমন করিতেন তৃতীয় ব্যক্তির মস্তকের মণি 
মাটিতে পদ্টিল পরবে সেই জন এ স্কান খুদিয়া স্বর্ণের আকাব দেখিয়। 
চতুর্থ জনকে কহিলেক স্বর্ণ হইতে অধিক আগর কোন বস্তু নাই অতএৰ 
আইস ছুই জনে এই স্থানে খাকি। চতথ ব্যক্তি তাল ন৷ শুনিয়া মনে 

ক'রলেক যে আরও অগ্রে গেলে রত্বু পাইন ইহ1 ভাবিয়া এক কোশ 

পথ গমন কারত্তেই সেই মণি ভূমিতে পড়িলে সে জন সেই স্কান খনন 
করিয়া লোহার আকার দেখিয়া লহ্িত হইয়া কহিলেক যে হায় কেন 

স্বরণ ত্যাগ করিলাম যদি বন্ধুর কথা শুনিতাম তবে ভাল হইত ইহ 
বলিয়! সেই স্থানে আসিয়া বন্ধুর এবং স্বর্ণের অন্বেষণ ধারলেন তাহ! 
দেখিতে না! পাইক্প। পুনর্বার সে লোহা লইতে আঙিয়া বিগ্তর অন্বেষণ 
করিলে তাঙ্কাও পাইল না। অনস্তপ সেই ছুঃখী অন্পায় দেখিয়া সেই 
পণ্ডিতের নিকট গমন করিলে তাহাকেও স গ্কানে না দেখিস অতি 
€খদিত হইল । 

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্ডাকে কহিলেক বে কেন 



২৮ ফোর্ট উইলিয়ম কলেক্ছের পণ্ডিত 

আপন বন্ধুর কথ! না মানে সে এই মত ছুংখ ও লজ্জ! পান্থ অতএব 

তুমি এখন আপন প্রির়তমের স্থানে যাও কেননা এই সময় যাওয়া ভাল । 

পরে খোক্জেন্ড' বাইতে উদ্ধত হইলেই পক্ষিগণেরা রব করিতে লাগিপ 

ও প্রাতঃকাল হইল অতএব যাওয়। হইল মা ।--( পৃ. ১০৭-১৬ ) 

চত্তীচ্ণ আও একখানি গ্রন্থ বাছনা করিয়া কলেজ-কাউন্সিলের 
নিকট হইতে ৮* টাক] পুরস্কৃত হইয়াছিলেন--উচ্না ভগবদ্গীতার 

বঙ্গানুবাদ । ইহাব পাণুলিপি কলেক্র-কাউন্সিলেন ১২ নবেশ্বর ১৮০৪ 
তারিখের অধিবেশনে উপস্থাপিত হয় ; এ-সন্বন্ধে কেরী লিখিয়াছিলেন ২-- 

[০ 9১9 0০810) 01 129 (01198091007 উড ১1150, 

€5 01001911050) 

11 01501082709 01 (106 6150017%087200856 2612 10 1165৮ 05016 

[7 11018 1081167750151815555 নদ টিএ]5 8৮ 01612005009 ৮5109 

10505261766 3১৭ 16917 6920870১800 00181005098 186) নাত 

00৮70070305 (1269 01 1068, 20800255156) ১ ৮৮09 136 082]59 15900206885, 

2500069 000000500010)60 5042001৮ তত 6091 90000 109006079106, 

11855 ১0071161191) 61 89200 10%11350. 1375001000055 00100818894 009 

13180506 (06668 1280 ()0$0,৮১৩, 

[1১৮ 9৭18)18860 01)৩৪০ 40155 018৫1101015 চিচি2টে 60০ ৮০1৮৮ 

6100 10510105002 (3 00116075১00 10592010000 000 7116058 5৯0036োশ 

106 907350 26 নযোন 10৮00517180 

00610080017 টা ৪০00 €59 027/8500068 96 01289 $০ে 

২0708) ৬/10$০1) আ)0 6006 605108]76100 01 60940008915 0000000, 0 

০0100690100 | 79০9911১0.6140 6০ ৮০ 177৮065010৮ 600 08991 1139 

13570885008 €315898 

[71005 02108190070, 

0০0119£ ২৫00৮200088 01১6৭15186 00102001019 8858 7)05 

0018 09৮০9232804 ৬৬, 089৬, 

98801/৬) 8১৪6 100 901)555 01 /139 [19605 01 1৯010 27508008 

001001068 1১০ড 810 6109 [3806816815১ 801£0, 8.0 100 ০0198 0 6৮৩ 

11251565020 620০7০0০069 702549)21) 3000 508 1301055199 1559080769 10৩ 

80108০78996 0০: 10 €৪ 0০119£6, 



চণ্তীচরণ মুন্শী ২৯ 

00270185070 8056 5 চা ০০০ ০: 28,011 0৫ 6190 10920001728 ০10৫ 109 

20006 10 0:75%₹ 6০ 05 08081660 10 60০ 19015 01 60 0011929. 

17090151719 62856 8 06900100001 91908 3:17894 100 ৮০ ৯/৪1060 
8০ 051651) 1/001051% 1১000116 08 হলতেতে গে না ব008 

01701060 ০5 110 0159 139116815515)7500100 2086 ৮ টেল হছে ০1 

910৫8 7070299 11815 0৩ ৪7090 60 017001007 00107020 07816 00 17] 

(77005156101 ০0 6৮591042706 0901% 11760 106 17012075150 17170700765? 

চণ্ডীচরণ-কৃত শগবদ্্গীতার বঙ্গানবাদ মুরিত হইমাছিল কিনা 

জানিতে পারি নাই । তবে ১৮০৪ খ্রাগানদেব সেপ্টেম্বর মানে ইহা এবহ 

“তোতা ইতিহাস” যে "7১০৪৭ 101 09 71988” ছিল কলেজের 

নখিপত্রে আহার উল্লেথ আছে । ণ' 

২৬ নবেম্বর ১৮০৮ ভাঁঞখে চণ্তীচরণ মুন্শীর মুত হয়। পএ4-বহসরের 

২৭ জানুয়ারি তাসিখে অনুষ্টিত বলেন কাউদ্দিস-এ(ধুবশনের কাধ্য- 
বিবরণে প্রকাশ £- 

00209001020 0 [00016 01 ৮])1 290. ডি2485150 1056151)11510705656 

200৮৮)106 0160 92 (6); 20 330%1111)1908--4 7৮07 0108107625৪ 

81010870667 00 6079 201 10006001871 900 10 51608000000, (01006 তত, 

1০৯ 660, 0. 654.) 

স্পা আন পপি শালা বপাসটিপপপিসপা্াা পলাশ শি শপে ৯ ৩ শি শি শশা শ্শি শি পপি শিপন 

প 30296 211৪, ২০. 6০9, 00. 094-৭6. 

1 599 ৮18০ 2757718650 001481545104, 211, 281. 

পপি সী পপকপসি পাপী ৮৮ পি পাপা শখ 



রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় 
বাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় মাসিক ৪০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম 

কলেজের বাংনা-বিভাগের এক জন সহকারী পণ্ডিত ছিলেন। ফোর্ট 

উইলিয়ম কলেজের কাধ্যবিবরণে উল্লিধিত আছে, তিনি কষ্ণনগর- 

বাজবংশেন মহিত সম্পকিত ছিলেন (40980897994 17000 1.9 £8/00115 

০৫ 018 1381910) 

রাজীবলোচন “মহাপ।ঙ্গ কচ) রায়্ত চাধত্র” নামে একখানি পুস্তক 

রচনা করিয়। তাহার পাওুপিপি কলেজের বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ কেরীর. 
হন্তে সমর্পন করেন । তাহার" রচনা পাঠে আন্ত হইয়। কেরী ১৮০৪ 

ষ্টার অক্টোবর মাসে কলেজ-কত্তৃপক্ষকে যে পত্র লেখেন, এই পুস্তকের 

২৮-২৯ পৃষ্ঠা তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে । 

কেরীর সুপারিশে কলেজ্র-কর্তৃপক্ষ রাজীবলোচনকে এক শত টাকা 

পুরস্কার দিতে এবং পুন্তকখানি মুত্রিত হইলে ১০০ খণ্ড ক্রয় করিতে 

স্বীকৃত হন। 

বাজীবলোচন ফোর্ট উইপিক্রম কশেজের সহিত বেশী দিন যুক্ত 
ছিলেন বলিয়া মনে হয় না । ১৮১৯ শ্রীষ্াবে ফোর্ট উইপিয়ম কলেজের 

বাংলা ও সংস্কত বিভাগের পণ্ডিতগণের যে তালিকা পায়া যায়, 

তাহাতে রাজীবলোচনের নাম নাই ।* কিন্তু কেনীর একখানি জীবন- 

চরিতে লিখিত হইয়াছে-_-138]10 159010%0. ৪০০৪৫ (7০0৪০ 

9৮ 0979718 6৮62060-1109 59৪8 এই পুস্তকে তথ্যঘটিত 
পা ০ শসা কপ পি 

+ [১০500 ::475018 ০] 860০9175675 ০ 17০ 171118875, &0, 0০, £9-50, 



বাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ৩১ 

অনেক ভুল আমাদের চোখে পড়িয়াছে। ঘর্দি উপরের উক্তিটি ভুল না! 
হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, রাজীবলোচন ১৮৩০ শ্রীষ্টান্থ পথ্যস্তই 
কোন-না-কোন ভাবে ফোর্ট উইলিগম কলোক্বর সঠিত যুক্ত ছিলেন ।* 

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে হানা কষ্ওগ্দ্র বারশ্ু 

চরিত্রংঃ মুদ্রিত হয়; ইহার পৃষ্ঠ।-সংখ্যা ছিল ১২০। আখ্যা-পত্রটি 
এইব।প £-- 

মহারাজ কৃষ্চন্্ রায় চর্রিনং ।-- শ্রীযুত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়েন্ 

কচিতং ।-- 

কৃষ্ণ5ন্দমহার!ঞ ধরণীর মাজ 

য/হার আধক্ষারে ননদ্বাপ সমাপ। 

পুর্ব বৃত্তান্ত যত করিয়। প্রচার 

কৃষ্ণচম্্র চরিত্র গরে কাহব বিস্তার । 

প্রীপামপুরে ছাপা হইল) ১৮০৫ । 

নেকে ভুল করিষা ইহার প্রগম সংস্কবণের প্রকাশকাল “১৮০১ 

তীষ্টাব্দ বাঁলঘাছেন। এই পুত্তক ১৮১১৯ খ্রী্টাবে লণ্ডনে পুনমুর্রিত হয়। 

শীরামপুর হইতে ইহা একাধিক বান মুদ্রিত তহয়াছিল। তাহা ছাড় 

লং সাহেবের আদেশানমারে গোপীনাথ চক্রবর্তী আগ কোম্পানির 

উদ্যোগে. ১৭৮০ শকে প্রকাশিত একটি সংঞ্ষরণও আছে। শেষোঞ্জ 

ংস্করণের প্স্তকের অনেক স্থানে ভামার বিগ্ঠাপ বিপর্ধায় ইতাদি যে- 

সকল দোষ ছিল, তাহ! গিপিশচল্্ বিছ্যাবুত্ব সংশোধন করিয়া দেন। 

১৩৪৩ সালে বু্ন পাবলিশিং হাউস শস্থকারের জীবনীসহ “মহারাজ 

কৃষ্ণচন্দ্র বায়স্ত চিজ পুস্তকের প্রথম সংস্করণ সমত্ে পুনমু্িত 
কপিয়াছেন। 

০ সপ পিপল পপ শা তি আস পা আপ ও গরিলা সস 

৮:9.65669 08195 2 7211547)5 02755/, (80) 8157 ০০ 221, 

জী 4 পিপল কপ পপ ০ পাপ সপরিিআাউজাপম পাবা ধন 



০২ ফোর্ট উইলির়ঘ কলেজের পণ্ডিত 

রচনার নিদশন-স্বরূপ আমরা “মহাবাক্ম কষ্ণচন্্র বায়স্ত চবিত্রৎ" 

পুস্তকের প্রথম সংস্করণ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি £- 

পরে কালীপ্রসাদ সিংহ শিবনিবাসে আসিম। লাজ কৃষ্ণচন্ত্র বায 

মহাশয়ের সহিত লাক্ষাহ কবিলেন রাক্কা বিরলে গিয়া পাত্রকে আহবান 

করিয়া কভিলেন যুরপিদাবধাদের যাবদীঘ্ন সংবাদ বিস্তার কবিয়া কহ কালী- 

'গসাদ পিংহ বিক্রার্দিত করিনা সমস্ত নিবেদন কবিল তিনি সমস্ত সমাচার 

জ্ঞাত হউয়! আত্মপাজতকে অত্যন্ত তষ্ট হইয়া! বাজপ্রস।দ দিয়! বথেষ্ট 

সম্মান করিয়। আনু করিলেন ভাল দিনসঙ্থিব করচ বাজধানীতে যাইব 

কিঞিং গৌণে গুভক্ষণে মহারাজ কুষ্চশ্ত্র রায় উত্তম২ মন্্ী লইয়া 

মুরমিদাবাদে উপস্থিত ভইলেন কিঞ্চিৎ পরে নবাবেল সাবদীয় প্রধান২ 

পাত্র মিদ্রগণেৰ সতিত লাক্ষাৎ কার গমন করিলেন সকলের দচিত 

পাক্ষাৎ হইলেই নবাবের দ্বাবে উপনীত হই'য়। সন্বাদ দিলেন । নবাব 

সাহেব শুনিষ1! আন্ত! কাখলেন আসিতে কহ নাজ কৃষ্ণনন্দত্র রায় নানাবিধ 

ভেটেক দ্রব্য দিয়া দ1ডাইীয়। বাহলেন ভেটেখ সামগ্রী নবাব সাহেব দৃষ্টি 

কনিয়। তুষ্ট ভইয়! হাসতে আদা রিয়া (জিজ্ঞাসা করিলেন শাবাবিক ভাল 

আছ জা করপুট নিবেদন কাসনেন সাবের প্রসাদাৎ সকল মল 

এবং শারারিকও মঙ্গল এইকপ অনেক শিষ্ঠাচার গেল ক্ষণেক বনিয়া 

রাজা নিবেদন করিলেন যদি আন্ত হ্ষু বে বাসায় বাই অনেকং 

নিবেদন আছে পশ্চাৎ গোচন কৰিব নবাব তন্ুমতি দিলেন। এ দিবস 

রাজা বাদাসু আসর মহাকাজ মহেন্দ্র ও বধাজা রামনারায়ণ ও বাজ! 

রাজবলপভ এবং জগৎসেটে ও মীর জাফবালি থ। ইহারদিঞজের [নকট মন্টুষয 

প্রেবিত করিলেন আমি সাক্ষাৎ করিতে ষাইব সকলেই অন্তুম্তি কবিলেন 

রাত্রে আসিতে কহিও ক্রমেই রাজা সকলের নিকট বাত্রে গমন কনিসু 

আত্মনিবেদন করিলেন। পরে জগংসেট কহিলেন এ দেশের অত্যন্ত 

অপ্রতুল হইল দেশাধিকাণী ঘতছ্রস্ত কাক বাক্য শুনে না দিন 



বাজীবলোচন মুখোপাধ্যাক্স ৩৩ 

দৌরাত্ম্য অধিক হইক্তেছে অত্তএব সকলে একবাকাত। হইয়া বিবেচনা 

না করিলে কাহার নিষ্ষৃতি নাই এই কথার পব রাজা কৃষ্চজ্ রাজ 

কহিলেন আপনার! বাজছাবের কর্তী আমর! আাপনফ্ারাদগের মাতা বলহী 

যেমন২ কাঁহভবেন সেইব্ধপ কাধ করিব হতাই শুনিয়। জগৎমেট কহিলেন 

অদ্য বাসায় ষাটন আম মহারাজা সহেন্দের সভিত পধামর্শ করিয়া 

নিড়ত এক স্থানে বাসয়া আশপনকাক্ে ঢাকাইব সে দিবস বিদায় 

হইয়! বাক্ষা বাসায় "আসিলেন পরে এক দিবস ভগহসেটের বাটীতে রাজা 

মভেন্দ প্রসাীত নকলে বসিয়া বাজ! কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে আহ্বান করিলেন দৃ'ত 

'আিয়। রাজাকে লহ গেল যথাবোগ্য ধানে সকলে বসিলেন । ক্ষণেক 

পরে ব্বাঙ্গ! ামনারায়ণ প্রশ্ন করিলেন আপনার সকলেই বিবেচনা কক্গন 

দেশাধিকারী অন্তিশয় ছবুর্ত উত্তর২ দৌগাষ্মের বৃদ্ধ 2ঠতেছে "এত, এব 

কি করা যায় এই কথাবৰ শর মহারাক্তা মহেত্র কংঠলেন আামবা 

পুকধামুত্রমে নহাবের চাক যা 'আমাপপ্িগের হহতে কোন ক্ষতি নবাব 

সাসেবের হয় তবে অধশ্ম এবং অখ্যানি অতএব মান কোনে মন্দ করের 

মধ্য থাকিব ন। তবে যে পুত এক আধ বাক্য কতিয়াছিলাম সে পড় 

উত্মা প্রযুক্ত এইক্ষণে বিবেচনা করিলাম এসব কাম্য ভাল নয এহ কথার 

পর গাজা পামনাপাহণ ও থালা প্লাজবল্পভ এবং জগত্মট ও মীব জাফরালি 

থ। কাহপেন য্জপি আপুনি এ পরামশ হইতে কাম হইপেন কিন্ত 

শিশ। বুশ পায় শা এবং ভদ্র লেকের ভাটি প্রাণ থাক ভাব 

হইল । অনেক সপ কঠিতে মহা ন)াজা মচেন্দর কাহলেন তোমরা কি 

একার কাবিবা তথন বাকা রাখলাব»ণ কঠি€লন পুব্ধ এ কপার প্রস্তাব 

এক দিবস হইয়াছিল তাহাতে সকলে কঠিয়াছিলেন বাজ] এনহচন্দ্ বান 

অভিবনড মস্ত্রা ভাভাকে তলায়া জিস্তাসা করা নাক তিনি যেমন 

পরামশ দিবেন ফেইমনত কার্য কছদিব এখন ত্রাঙ্গা বুষাচন্দ্র রায় এই 

সাক্ষাতে "্সান্ছেন ইতাকে .জিত্ডাসা করুন যেই গরামশ কছেন তাহাই 

৬ 
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শ্রবণ করিয়া ষে হয় পশ্চাৎ করিবেন । ইহার পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে 

সকলে জিজ্গানা কবিলেন তুমি মকলি জ্ঞাত হইয়সছ এখন কি কর্তব্য। 

রাজ! কুষ্ণচন্দ্র রায় হাস্য করিয়। নিবেদন করিলেন মহাশয়ের! সকলেই 

প্রধান মনুব্য আপনকার! আমাকে অন্থমতি করিতেছেন পবামর্শ দিতে 

এ বড় আশ্র্যা মে থে হটক আমি নিবেদন করি তাহ! শ্রবণ কর্ন 

আমারদিগের দেশাপিকাধী যিনি ইনি জিবন ইহার দৌরাম্বাবরমে 

আপনার! বাজ হইয়া উপামাস্তর চিন্ত। করিতেছেন । সমভিবাহৃত মীর 

ফরালি খা সাহেব ইনিও জাতে জবন অতএব আমার আশ্চধ্য বোধ 

হইন্েেছে। এই কণার পর সকলে হাশ্য করিয়া কঠিলেন হই! ইনি জবন 

বটেন কিন্তু ইহার প্রকৃতি অতিউন্তম আপনি ইহাকে সন্দেহ কবিবেন 

না পণ্চাৎ কু 5ন্দ্র সায় নিবেদন কবিলেন '৭ দেশে উপর বুনি ঈশনের 

নিগ্রহ হইয়াছে পতবা এককালীন এত ঠব না প্রথম মিনি দেশাধকাবী 

হহার অর্ননদা। পরানিন্ত 161 এবং যেখানে শুনেন সুন্দবী স্ত্রী আছে তাহ! 

সলক্রমে গ্রহণ কবেন এবং কিঞিত অপরাধে জাতি প্রাণ নষ্ট করেন দ্বিতীয় 

বরগী আসিয়া দেশ লুট করে তাহাতে মনোধোগ নাঠ তীয় সন্তাসী 

আসিবা বাহ!র উত্তম ঘর দেখে তাঠাই ভাঙ্গিয়া কাঠ করে তাহা ক্ষেত 

নিবারণ করে না অশেধ প্রকার এ পেশে উৎপাত তইয়ুছে অতএব 

দেশেব কতা] জবল থাকলে কাহাক ধন্ঝ থাকিবে না এবং জাঠিও থাকিবে 

ন। অতএব ঈহ্বদেব নিগ্রহ না হঠলসে এত উৎপাত হয় ন। আম একারণ 

অনেক২ বিশিষ্ট জোরে কাহয়াছি তে।মনা সকলে ঈশ্বরের আগাধন। 

বিশিষ্টরূপে কব যেন আর উৎপাত না হয় এবং জবন অ'ধকানী না! থাকে 

আব্মং জাতি ধশ্ম পক্ষ! পার এইরূপ ব্যবহার আমি সব্বদাই কনিতেছি 

অতএব নিবেদন করি ঈশ্বর স্থ্টি করিয়াছেন নষ্ট কা+বেন ন। কিন্তু এক 

সুপরাধর্শ আছে আমি নিবেদন করি বদি সকলের পরামর্শ সিদ্ধ হয় 

তবে তাহার চেষ্টা পাইতে পারি তখন সকলে জিওাস! করিলেন 
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কি পরামর্শ কহ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কিলেন সকলে মনোযোগ করিয়া 

শ্রবণ ককন। 

এ দেশের অধিকানী সব্বপ্রকাবে উত্তম তন এবং অগ্জ জাতি ও এ 

দেশীয় না হন তবেই মঙ্গল ভয়। জগৎসেট প্রভাত কিলেন এমন 

কে তাহ বিস্তারিয়া কহ বাজ কতিলেপ বিলাতে নিবাস জাতে 

ইচবাজ কলিকাতাষু “কাঠি করিষা আছেন ষদি তাহার! এ রাজোর 

রাজা হন তবে সকল মঙ্গল হবেক। উহা শুনিয়া সকলেই কঠিলেন 

তাহারদিগের কিং গুণ আছে বাজা প্ুষবদ্দ্র বাপু কহিলেন ক্টাহারদিগের 

গুণ এই২ সকল সত্যবাদী জিতোশ্দর পণতিংস। করেল না যোদ্ধা অতি 4৮ 

প্রজাপতি যথেষ্ট দয়া এবং "লজ ক্ষমতাপন্ন কুদ্ধিতে। বৃতস্পর্নির শা 

ধনেতে কুবের তুলা ধাম্মিক এব" অভ ণের ন্যাপ পবাঞ্রম পাকা পালে 

সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির এবং সকলে এক)তাপন় শিষ্টেব পাপন হগ্রেখ দমন 

রাজাব সকল গু৭ ক্ঠাহারদিগেব আছে অতএব বারণ তাত) এ 

দেশাধিকারী হন "হব সকলের নিস্তার নঙবা বনে সকল নী কারবেক । 

এই কথার পর জগংমেট ফঠিলেন ভাঠারা উত্তম এচেল তাহ আমি 

জাত আছি কিন্তু ভাহ'রদিগের বাকা আমরাও খুখিতে পাবি নাও 

আমাদিগেব বাকা ভাহাবাও বুঝিতে পাকেন না হার পর হাক্ছ কুষ্চন্্র 

যায় কহিলেন এখন তীচ্চারা কঙ্সিকাতায় কোঠি কবিয়। বাণিজা 

করিতেছেন সেঠ কলিকাতার দক্ষিণে কালীঘাট নামে এক স্কান আছে 

'ভাহ।তে কালীঠাকুরাণী আঞ্েন আমি মদো" কালীণুজার কারণ গিয়া 

থাকি সেই কালে খলিকাতাধ কোঠিব যিনি বড় সাঙচেব কাঠাণ সহিত 

সাক্ষাৎ কারয়া থাকি ইহাতেই ক্কাহাদ চরিত আখি সমস্থ জ্ঞাত আছ। 

এই কথার পর বাজ! ঝামনারারণ কঠিলেন আপনি মধেোব কাপকাতার 

কোঠির বড় সাহেবের স্গে সাঙ্ষাং করেন কিন্তু ্াহার বাক্য কি প্রকারে 

আপনি বুঝেন আর আপূনকার ।কথা তিনি বাকি প্রকারে জ্ঞাত হন। 
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এই কথার উত্তর রাজা কুষ্ণচন্দ্র রায় করিলেন কলিকাতায় অনেকং 

বিশিষ্ট লোকের বসতি আছে তাহারা সকলে ইচ্ষরাজী ভাষা অভ্যাস 

করিয়াছেন এবং সেই সকল বিশিষ্ট মনুষ্য সাহেবের চাকর আছেন 

ভাহাগাই বুঝাইয়। দেন । (পৃ, ৬৩-৭১) 

দেখ অতিপূর্ধে দণ্তী নামে এক ঝাজা ছিলেন সর্বদা মৃগয়। 

কন্িতেন এক দিবস দণ্ডী গাজ। স্গয়ান্ে গমন কবিলেন এক কনের 

মধ্যে গমন করিয়া মুগয়া করিতেছেন ঈতিহধো এক শশ্িনী দেখিলেন 

অত্যন্ত চ্চলগ(ত এবং আশা মুর্তি আশ্বনীকে দেখিম। বাভা অতিশয় 

হৃ্ হইয়। সকল টৈষ্তকে কহিলেন এই অশ্বিনীকে ধর । রাজাক্ঞা পাইয়া 

সকল সৈন্য অশ্বিনীকে ধরিলেক দণ্ডী রাজা অশ্রিনীকে লইয়া আম্মবাজ্যে 

আমলেন। আঁশ্বনী চ্বিসে ঘোটকী রাত্রে এক অপূর্ব! সুপ্দরী বন্যা 

হয় ইহাতে দণ্ড রাজার বড় আশ্চর্য বোধ হঠল এইরূপে কিছু কাপ যায 

এক |দখস গজনীতে সেই কন্তাকে দণ্তী বা" জিনস করিলেন তমি 

কে আমাকে সত্য কত তখন মেই কন্ত। কালেন আমি স্বর শর্তকী 

ছিলাম এক দিবস হীন্দ্রের নিকটে নৃতা করিতেছি অঙ্গমনন্কা হইলাম 

ইহাতেই তাল ভঙ্গ হইল তাল ভঙ্গ হওনে ইন্দ্র উদ্মা কখিয়া কাহলেন 

যেমন তুমি মন্দ নৃত্য করিলা আতএব অশ্বিনী হইয়া মর্বদা বনমধে 

নৃত্য কব গিয়'। পরে আমি ইন্দ্রকে বছুবিধ ওব কবিলাম পরে 

ইন্দ্র কিঞিৎ তুষ্ট হয়! কহিলেন তুমি 7ভ্রনীতে কন্তা হইবা। এবং 

দণ্তী রাজ তঠোমাকে পবিবেক হার পব মুক্ত হইয়া আমার নিকটে 

আসব । ইহা। শুনিয়া দী রাজ! যঃপুর্থবক অস্থিনীকে রাখেন। এক 

দিবস শ্রীকৃষ্ণ আপন আলয় হইতে শ্রবণ করিলেন যে দণ্তী রাজ এক 

অপূর্ব অন্থিনী পাইফ্াছে সেই অশ্বিনী চাঠিজেন দণ্তী রাজা সে অশ্িনী 

কদাচ দিলেন ন1 পরে শরীক বছ সৈম্ক লইয়া যুদ্ধ করিতে উদ্ধত হইলেন 

দণ্ডী রাজা শ্রবণ করিলেক হে শ্রীকৃষ্ণ আমার সঙ্গে যুদ্ধ ক্সিতে 



স্াীবলোচন মুখোপাধ্যায় ৩৭ . 

আসিতেছেন ইহা শু1নয়। পলাইয়া অনেক২ স্বানে গমন করিলেন পৰে 

পাগুব পুজ যুধিষ্টির ভীম অজুন নকুল সহদেব ইহারদিগের মধ্যে ভীমের 
শরণাপন্ন হইলেন ভীম আশ্বাস করিলেন তে দণ্দা রাজা অশ্বিনীর সহিত 

আমার নিকটে থাক তোমার কোন চিন্ত। নাই ?ওী বাজা যথেষ্ট আশ্বাম 

পাইয়। ভীমের নিকটে বহিলপেন পরে শকুষ শুনিলেন যে দণ্তী 

রাজা আশ্বনীলতিত ভীমের শরণাপঞ্জ হইগ্াছে পশ্চাথ শীকুষণ দূত 

পাঠাইলেন যে দণ্দী বাক্তা আঁখনার সহিত সেখানে আছে অতএব 

তাহাকে এবং অশিনীকে শর আমার নিকট পাঠাহবেন এই সঙ্বা 

পাইয়া 'ভীম বড় ভাবি হইলেন ভীমেরদিখেন বল বুদ্ধি বগম বে কিছু 

সকল শ্রকুঞ্চ অন্ডুকহণে বিবেচনা করিলেন যে শরণাগত জনকে 

এক্ষ। যদি না কবি ভবে বৃথ! প্র।1 ধারণ কর যাদ না দিই তবে কৃষের 

সঠিত যুদ্ধ কাঁপতে হইবেক কৃফের যুদ্ধেতে াণ রক্ষা তইবে না তবে কি 

করি অনেক মত চিন্তা কারয়া পথিক কলিলেন বরং যুদ্ধেতে প্রাণ যায় সেও 

উত্তম তথাপি শরণাগত জনকে দেয়া মত নেহে হহাই স্থির করিয়া কৃষের 

দুতকে বিদায় কারলেন দণ্তী গাল) ও অশিনীকে দিগেন ন! জীকুষ এই 

সম্বাদ পাইয়া মহাক্রোধে সৈশ্থ লহয়া যুদ্ধ করিতে 'আগমন করিলেন 

শশ্চাৎ ভীম আত্মসঙ্তোদরেরদিগকে সথাদ (দিলেন '৩খন যুগিষ্টির প্রস্থতি 

শানয়া মহা থাধান্িত হইয়া রণ করাত ্রবর্ধ। শ্রীকষ। কহিলেন 

তোমব! আমার আাশিত দণ্ডী রাজাব কারণ আমার সঙ্গে রণ করিতে 

শাপিল। ভীমাঞ্গুন কহিজেন আপনি যে কহিলেন সে প্রমাণ বটে কিন্ত 

শরণাগত জনের কাবণ "সাদা প্রাণ দিতে স্বীকার করিস্াছি তখন আ্ীকৃষঃ 

ভাস্ত কবিগ কঠিলেন আমি তো মারদিশের সাহস এবং ধ্রজ্ঞান দেখবার 

কারণ এখপ করিয়াছ্িলাম এইন্দপে কথোপকথন অনেক হইল পশ্চাৎ 

অশ্থিলী সাঙ্গাতে আদিবা কুষ্ণ দর্শন কাবয়া ইন্দ্রের অভিসম্পাত হইতে 

মুক্ত' হষইয়। আত্মস্তানে গমন করিদেক 1:--( পু. ৮৬৯০ ) 



রামকিশোর তর্কচুড়ামণি 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইতিহাসে প্রকাশ, রমকিশোর ভর্কচুড়ামণি 

১৮০৫ স্্রীষ্টান্দের নবেশ্বর মানে ফোর্ট উইলিক্ম কলেজের বাংলা-বিভাগের 

পণ্ডিত নিধুক হন ।* কিন্ত ৪ সেপ্টেম্বর ১৮০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কলেজ- 

অধিবেশনেন কাব্যবিবপণ পাঠে জানা যায়, রামকিশোর তখনও সংস্কৃত 

ও বাংলা বিভাগে মানিক ৪০২ বেতনে পণ্ডিতের কাধ্য করিতেছেন ৭ 

এই পদ অস্থায়ী ছিল বশিয়া মনে হম। ১৮১৯ গ্রীঙ্ন্দের ১৭ই নবেষবর 

তারিখে লিখিত কেরীব একখানি পত্র হতে খামকিশোবে মৃত্যুনংবাদ 

জানা ঘায় |?) 

বামকিশোর সংস্কৃত কিভোপদেশ বাংলায় অস্থবাদ করিয়াছিলেন 

তাভার 'হিতোপদেশ" ১৮০৮ স্রীষ্টান্দে শ্ীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। 

১৮২৩ হ্রগ্ান্দে ইীপামপুর যিখনবীর। শিজেইদর সম্বদ্ধে লিখিমাছিলেন ২7 
১*০095 02106515150 6150 111691071081:6 2 850 ০ ৯৪ 617 

51০ 100৮5971510 1560 0৯৮] (ঠা 2] 10800 1 া000002৮- 

10)01700 --11752 17776?50 21 7765 (09897155679) ৮০]. 11, ০, 10), 

2, 866. 

ফোট 'উহালয়ম কলেজের ইতিহাসে প্রকাশ 2 

৮/৯13179, হিতোপদেশ 1) £700005151)010 16000110100 
৪ ৮০. 188 $ 

রামকিশোনের 'ধিতোপদেশ' চ/ এখনও কোথাও দেখি নাই ঞ& 

»*:7১9900015 : 776 417,018 টা 156 0০1605 ০? 70777518675 (5819), 
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1 170215 21150011856079 ০. 559, 10, 414. (10000081] 50০109) 
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$:18০০১৪০৮ : 77561417714 07 06 0011675০210 ন7816275 ঠ0০, 
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মোহন প্রসাদ ঠাকুর 
মোহনপ্রসাদ ঠাকুর সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তিনি ১৮০৭ 

গ্রাষ্টাবকেব অক্টোবর মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আসিস্টান্ট 

লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত হন। ১৮১৮ ত্রীষ্টাবেও যে তিনি এই পদে 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, বোবাকের গ্রন্থের শেষে তাহার উল্লেখ আছে। 

ইঙ্গার কিছু দিন পনেই তান প্ররামপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য 

হইয়াছিলেন । প্রুরামপুব-নিবাসী ক।লিদাস মৈত্র তাহার 'বাম্পীয় কল 

ও ভারতবীয় বেল গয়ে” (১২৬২ সাল ) পুশুকে লিখিয়াছেন £77 

তৎকালে কলিকাতা প্রভৃতি *!নের নিয়মান্থসারে মানিলোকের 

মান রক্ষা হওয়া 'অতি কঠিন হইয়াছিল অপি যে সমস্ত অধমর্ণ 

উন্তমর্ণের ধণ পারশোধ করিতে পাব না, তাহাদিগকে যাবক্ষী বন 

কারাগাবে কাল যাপন করিতে হইত, সুত্তরাং সেইপমস্ত লোক আপন২ 

মান পশম বক্ষাব নিমিত্ডে আলা উপায় না থাকাপ্রযুক্ত শীবামপুরে 

আসিয়া রক্ষা পাটিত। কলিকাতায় ইম্সলবেট কোট, (]0:301ঘ9126 

0০৮7) াপিত হইল পঙ্গে গর সমস্ত ফোররঙ্গীন অপমগিণ কলিকাতায় 

পনরাগমন করিয়াছে,'"-( পূ, ৯৪) 

ভ্রীরামপুরে শ্রীযূত হলেনবর্গ সাহেব বিচারপ-৯পদে নিযুক্ত হইয়া 

জ্রীদূত বাবু মোহন প্রসাদ ঠাঁকুদ্নের সহকারে তরস্থ |বচাবালয়ে ইষ্টাম্প 

কাগজ বাবহারের নিয়ম করিয়াভিলেন, মোজনগ্রসাদ ঠাকুরও কল্িকাতা- 

হইতে এই নগচর আশয় লইয়াছলেন । (পু. ৯৫) 

হলেনবগ ১৮২২ শ্রীষ্টান্দে শ্ররামপ্ররের গবর্ণর তন এবং ১১ মে ১৮৩৩ 

তারিখে মারা] যান। ক্তরাং এই সময়ের মধ্যেই যে মোহনপ্রসা 

শ্রীরামপুরে আশ্রয় গ্রহণ কারয়াছিলেন তাহা নিঃমন্দেত। 



৪৩ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত 

মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের যে-কয়খানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে» 

প্রকাঁশকাল-নমেত সেগুলির সংক্ষি পরিচয় নিয়ে দেওয়া হইল :-_ 

4 ড০০%1১01%:9। 13977755167 ৪08 [01001180) 00 053 589 01 36377318৮ 

11 14077875006752%27 151:0975 &58180506 17৮21 ঠা 6090০11986০: 

70৮ ডা1111%20,0510886৬ : 10690 ৮ 0070088 7509800) &6 ০৮৪ 

চু)0500980205 ৮76৮৮, 2820, 

চস্সি 

ইহাব পৃঠা-সংখ্যা ২০০ +-182/% ২। এই অভিথান হইতে কয়েক 

পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি £-- 

২] 00৫, 

০0] 74451) ৬0ো, (00৫1. 

ঈাশ্ববততৃ 165178001৬0, 0০901,6211. 

(বশ বীঃ ম৮65551290 151762651, 16505 01056 

ধন্বাত্ব। [)1)01102[002) 1015 021705৮, 

ঠিক! 91501 10105, 016201, 

বসন্ত র 13151 00000)10, [0৬116008, 

সর্থবল মথ 51001150 5110177011179, 0012)77110661)0, 

সর্বব)গী 51)71)010)21)06, €070)110155610, 

সধবজ্ঞ 1১০11) 8 56017, €)17110150161)6 

নিত্যত। [ব10964) [16112100, 

১৮১১ শ্রীষ্টান্দে মোতনপ্রসাদ একথানি ওডিয়া-ইংরেজী অভিধান 

প্রকাশ করেন। রোবাকের গ্রঙ্ে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-করৃপক্ষের 

আম্ুকুলো যে-সকল গ্রন্থ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮১ তারিখের পরে প্রকাশিত 

হয় তাহান তালিকায় প্রকাশ :- 

10. 0 00015 20701777809 ০০০১)৪1৪,35 210850 

চ90035070)980015 861৮9 18050 6০609001189, 810 £061:00 ০£ 

&:739005196 €70. 708115) ড০০৯১এ]ছাতে। 91905 00011809010 



মোহনপ্রসাদ ঠাকুর ৪১ 

0০017% 15085%53 ?৪ 605 800112৮715100 01 8৩ ৮০0%11209 ০0৫ 

07155857500 2৪ 200 10106100578 ০৮ ৮০০৮১০15৫১১ 0£16 088 0995 59৮ 

[00859) 60০ 0098206 ০2০ 11501 00081678019 96111857209 

09090212115 1৪ ৬1৩1] 511290 (০৮ 1155 11109169101085 07108» ৪০০৪৫ 

ক772]191) 80০18: 7 10698008 1,59 15701608901 39508] 061): 11,0£598088, 

88196102100. 5 3015092,9 

এই অভিধানখানি আমি এখনও কোথা দেখি নাই । 

& 00069 93010061020 01 0110 00996 5701511)9 1077৮104 [08 0009 
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0০ 1508 17588 1816. 

হহার পৃ্গা-সংখা। এইরূপ 27 
আ।খ্যা-পতর ও বিধ্য-শচী পু বি 

খতন 11চ158 টি ৯-৬২ 

[1116৭ 01 09170101011 [40 *০০ ৬2১৭৪ 

1)1011902 ৮০5 দ৫-১হ৬ 

এই পুস্বকেশ এক বগু উদ্পশাড়। পাবলিক লাইব্রেরিতে আছে । 

পপ ও পাশ পপ পর শর পপ পাপ পা আপি পাপ সপ পপ পি 

»:1900808 : 775 45551801176 00116072 ০/ /1০% 17241551750 288০ 



হরপ্রসাদ রায় 

হরপ্রসাদের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা ধায় না। উাহার 

নিবাস ছিল কাচরাপাডা ।* তিনি ফোট্ট উইলিযুম কলেজের বাংলা" 

বিভাগের 'এক জন অন্থানী পণ্ডিত ছিলেন। 

বিগ্াপতির 'পুরুষপরীক্ষা অনবাদ করিয়া তিনি কলেজের বাংলা- 

(বিভাগের অধ্যক্ষ কেরীর হন্ডে অর্পন করেন । কেবী ২২ মার্চ ১৮১৫ 

তারিখে কলেওজ-কাউন্সিলকে এ বিষয়ে যে পত্র লেখেন, নিয়ে তাহা 

উদ্ধত করিতেছি ২. 
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পরীক্ষা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইরা ছিলেন (৩০ মার্চ ১৮১৫ )। 

১৮১৫ শ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি 'পুক্তবপরীক্ষণ প্রকাশিত হয়। ইহার 
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পুরুষপরীক্ষাণর আরও কতকগুলি সংস্কবণ মুদ্রিত হইয়াছিল । ১৮২৬ 

খ্রীষ্টাব্দে ইহা লগ্নে পুনমু্রিত হয়। ১৩১১ সালে বঙ্গবাসী কাধ্যালয় 

পুকুষপনীক্ষাঃর একটি সংস্করণ প্রকাশ কবেন; কিন্তু পুস্তকের আখ্যা 

পত্রে ও প্রকাশকের ভূমিকায় গ্রস্থকার-হিসাবে ভ্রমক্রমে স্ৃত্যুয় 

বি্যালক্কারের নাম মুদ্রিত হইয়াছে 

পুত্তকের বিষয়বস্তু সন্ধন্বে ভুমিকায় প্রকাশ 2 

অভিনব গ্রজ্ঞাবিশিষ্ট বালকেগদিগেত্সর নীতি শিক্ষার নিমিত্তে এবং 

কামকল। কৌতুকাবি্ পুাস্ত্রীগণের হযের নামতে ভীশিবসিংহ রাজাৰ 

আজ্ঞান্থসারে বি্ভাপতি নাংষ কৰি এই খ্রন্থ রঃন। করিজেছেন:-”। যে 

গ্রন্থের লক্ষণেক্ত পরীন্মাব ছ্বাবা পুক্কষ সকলের পরিচস় হয় এবং যে গ্ঙ্থের 

কথা! সকপ লোকের মনোবমা দেই পুরুষপরীক্ষা নামে পুস্তক রচনা 

করা যাইতেছে ।-- 

পৃথিবীতে পুকষাকার মাত্র অনেক পুরুষ আছে সেই কেবল 

পুকুবাকার মনুষ্য সকলকে ত্যাগ করিয়া বাস্তব পুরুষকে বর কগহু আমি 

হা কতিতেছি। সেই প্রক্ষষ বে প্রকার হয় তাত! কহ যাইতেছে কেখল 

পুঞ্যাকান্ন অপেক লোক মিলিতে পারে কিন্তু হক্ষ্যমাণ লক্ষণেজে যুক্ত ত্ষ 

পুক্ষ সে অতি ছুর্লভ তাহাও কহিতো ছি বীর ৭বং সুদী ও বিদ্বান আর 

পুরুধা্থযুক্ত এই চারি প্রকার পুরুষ তগ্ি্ যে লোক সকস তাহার! 

পুক্ধাকাপ পশু কেবল পচ্ছরভিত | 

রচনার নিদপশন-সন্প প্রথম সংঙ্গরণের পুক্ষপণণক্ষা? হইতে কিছু 
উদ্ধাত করিতেছি :-- 

ইতি নিস্প হকথা। 

জীবের আশাত্যাগ হইলেই তত্বজ্ঞান ভয় অর্থাৎ মোক্ষসাধক 

জ্ঞান হয় কিন্তু কেবপ উত্তম কণ্ম করিলে তত্জ্ঞান হয় না যে পর্য্যন্ত 

মনেতে চাঞ্চল্য থাকে ও অর্থাভিলাষ থাকে এবং যাবৎ কন্দপেপ আবিভাৰ 



ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত 

থাকে আর ষাবৎ সকল জীবেতে সমজ্ঞান না হয় ও বে পথ্যন্ত প্রয়োজন- 

রহিত মিত্রতা ন। ভয় ভাব পরমেশ্বর নিবিড় বনের শ্ঠার থাকেন অর্থাৎ 

ভরীবের জ্ঞানের অগোচর থাকেন বখন বিশ্ব হঈতুত মনের নিকুতি ভয় 

তখন তত্বন্তান হয় সেই তৎগ্চানেতে ঈ্ববদর্শন হইয়! জীবে যুক্তি হয়) 

অথ লব্ধপি'ছ্ধ কথা 1২ 

উদ্জধিনী নগবেতে এক রাদার চিন পুজ্র ছিল প্রথম পুক্র ভর্তৃহরি 

দ্বিভীয় শক তৃতীয় বিক্রদাদি ঠা এই তিন সাঠোদবেব মধ্যে জোঙ্ক ভুরি 

তিনি পুর্ব জব পুণ্য সেতুক দ্বেনাদি দোস্তে রতি ও পবির এবং 

শাস্তাস্তঃকব্ণ আর সক্কণ এবং পকল বিনয়েতে বিরক্ত ছিলন। পরে 

রাজা! পরলোক গন হইলে “জয্ পুত্র ভতুহবি বাজ্যবাসনা কবিতেন না 

কিন্ত মন্গিরদ্গেব অন্ভুনয়েতত কহিলেন থে আমি খান্গ)।ভিলাম করি ন! 

কবল ভোমাবদর শাম্বরোধে বাজত্ব শ্বীকাদ করিলাম কিন্তু ধ্মার্থে ই 

কিকিৎ কাল রজত করব কেবল স্বার্থে বাজ; কপশিব না মাব আমি 

একবার যে শ্রখভোগ কহিব পুনশ্চ সেই সুখছোগ করিব না এনুং 

তোমরাও আমাকে সেহ কত ভেজনে এবুশ কিবা না। এই পবামশ 

স্থির করিয়া ভঙুচবি এ গাজে) কাজা হতয়। দ্ডনী!ত শান্রের মতে 

শক্রগণকে জয় ববিযু। ও |শষ্ট লোকের সম্বদ্ধন। এবং ছুষ্ট জোকের দমন 

আর প্রজাবগে। পালন করিয়া এক বংসর রাজত্ব কবিলেন। পরে 

মগ্রিগণ এই নিবেদন কবিলেন তে মচানাজ আপনি এক বত্সব রাজ 

করিয়। সকল কম্ম সিদ্ধ করিম! যে দপ শুখতাগ কারস্সাছেন ইহার পৰঝ 

আগামি বংসরে সেই সকল মুখ পুনশ্চ আসিবে কিন্ত সই অন্থভৃত 

নুখের পুনর্ববার অঙ্থৃশ্ব কালেই ভুক্তভোজন হইবে কিন্ত আপনি পূর্বে 

আজ্ঞা কনিয়াছেন যে তোমবা অমাকে ভূক্তভোঙ্গনে প্রবৃত্ত করিবা না 

এই নিমিত্তে নিবেদন করিলাম এখন মহারাজের যেমত স্বেচ্ছা! ইস তাহাই 

করন। রাজা ভর্তৃহৰি মন্্িদিগের এ কথা শুনিয়া বিবেচন! করিলেন 
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ধর্দি একবার ভুক্ত বিষয়ের পুনাবার ভোগ কর্তবা তয় তবে মনুষ্য কখনও 

তৃপ্ত ভইতে পাবে না এবং যে পুকষ সম্বংসণ পধ্যস্ত সময় বিশেষের যেং 
সুখ একবার অন্থভব কণশিয়া-হ ০. গ্রতিবর্ষে পুনশ্চ সেই২ স্মখের অন্থুভব 

করিতে পারে আধক প্ুখভোগ কারিংত পাবে না অতএব একবার তুক্ত 

সুখের পুশর্ধাস ভোগ কপ উত্তম পুকষেব কত্তীন্য নহে অপর ভোগা 

বস্থর একবার ভোগ কবিকাও যে লোক্ষের পিপাসা! নবৃত্তি ন' হয় তাহার 

সেহ তৃষ্ারপ যে প্রাণান্তক বোগ দেই রোগের চিকৎসাও হয় না 

অতএব আর স্খেচ্ছা কিন্বা রাড; বা»ন। কগিব না। বাজ। ভর্তৃহরি 

মন্বরদিগকে আপনার আভপ্রায় জানাইয়। এবং পাজ্য ও সমুদয় জুথ 

ভোগ ত্যাগ কাপয়া শক নাম ভাতাকে র।জ্য দিয়। আপনি তপোবনে 

প্রবেশ কবিলেন। অনন্তর ভর্চহার সর্বদা যোগাবলহ্ধন করিফ! 
জশ্বরেত্ছে মন£সংযোগ কিয়া থাকেন। এছ সময়ে রাজ। এ তপস্ত 

হইতে কিক্িৎ কাল নিবন্ত হ্যা! আপনার এক শীর্ণ বন্ত্র সীবন কান্তে 

অর্থাৎ “সলাই করিতে আরস্ত করিজেন। ই সময়ে ভ্রীমনাবায়ণ 

ভত্বহরিক্ে অবকাশপ্রাপ্ত শোখয়। এইঈ আঙ্জা পবিলেশ মে ভর্তৃ্গরি তুমি 

আমার 'প্রধান ভত্ঙ, এবং অতি প্রিয় পাত্র সম্প্রতি আম তোমাকে সন্ুষ্ট 
হইলাম তুমি আমান নিকটে বা্* বর প্রার্থনা কবই। রজ| ভর্ভৃহরি 
পরমেস্থরকে দর্শন করিয়া আপনাকে চরতাথ বোখ করিয়া পরমেখধ্র 
চরণে প্রণিপাত পূর্বক এই নিবেদন কবিলেন ভে দগপীশ্বর আম সসাগরা 
পরথিবী কামনা করি না এবং ঠন্দের অনবাধত্ী ইচ্ছে কার না ও কল্প 

পষাস্ত পরমাযু বাসনা কার মা আর কোম আখাঙিলাষ করি ন| এবং 

দিব্যাঙ্গন। কামনা কবি ন। আমি নিতান্ত কামনারভিহ হইয়া আমার 

বাঙ্ছামার্ শত আমকে বরদান করিলে কি তহৃবে আপনি ভ্রিপোকের 

কর্ত। যদ্দি বরদানোতসক হইয়াছেন তলে কোন যাচক ব্যাক্তকে বাঞ্চিত * 

বর প্রদান করুন) (পৃ ২৬৮-৭২ ) 



কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 

কাশীনাগ তর্কপর্ধানন৪ কেরীন অধীনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেদের 

এক জন সহকাবী পণ্ডিত ছিলেন। ১৮১৩ হইতে ১৮২৪ শ্রীষ্ান্ পর্যন্ত 

_ এগার বৎসর কাল তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিণি 

'পদার্থকৌমুদী? পুস্তকের পাঙুলিপির কিয়দংশ কলেন্গ-কৃপক্ষের নিকট 

পাঠাইরা গরন্থ-যুদ্রণে আন্ুকুলা করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন কবেন। তিশি 

লিখিয়াছিলেন ৮ 

মহা দাম শ্ীযুত কালেজ কৌনসলেৰ সাহেবান বপাবরেষু 

কালেমষের পুত শ্রীকাখীনাথ তর্কপঞ্চাননেব নিবেদনমিদং মি 

্ায়দর্শনে ভাবাপরিচ্ছেদ পুক্তকের গৌঁড়দেশীর সাধুলাযাতে সিদ্ধ স্ত- 

মুক্জাবলী প্রভৃতি টিকার অন্ুপাবে স্পঃগপে অর্থ প্রকাশ করিতেছি যে 

শান্ত্রের অতি কাঠিগাপ্রসুক্ত অর্থপ্রকাণ ফবণে অগ্তাপি কোন পণ্ডিত 

প্রবৃত্ত ভযগ্েন নাই-নেস্তত পির সাহেবের মনাগূচে এই পুস্তাকের 

মূল-সহ'ত মুক্রাবরণে পঞ্চ শত মুদ্রা ব্যয় হইবক পুস্তষ্কের মুল্যে 

শ্যুতেরাঁদগের বিবেচনায় নির্ভব করিয়া দৃষ্টি করিধান শিমিত্ে পুস্তকের 

প্রথম ও খিতীয় ভাগ নমর্পণ করিতেছি এইপ্ধপ বি'শতি ভাগ হহবেক 

তাহাতে শ্রীধুতেণা অন্নগ্রপুর্বক এক শত পুস্তক গ্রহণ ক'রলে পুস্তক 

রড হইচে পাবে ও আমার পরিশম সফল হর এবং কালেজের পাঠা খি 

সাহেবদিগের খল্লারাসে গ্কায় ও বৈশেধিক দর্শনে বিদ্যা ও বাঙ্গীলাভাষাতে 

নৈপুণ্য হইতে পায়ে অতএব নিবেদন যে অনুগ্রপূর্ববক এই প্রতিপালা 

ব্যাক্তির প্রতি ফল! আজ্ঞা হয় ইতি ১৮২* ফাল তারিখ ৭ দিসম্বর 

ভীকাশীনাথশশ্বণঃ | 



কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ৪% 

কলেজ-কাউন্সিল দশ খণ্ড পুস্তক ৫০. মূলো ক্রয় করিতে স্বীকৃত 
হইয়াছিলেন 1 ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তক “পদার্থকৌমুদী" নামে প্রকাশিত 

হয়) ইহার কথা পরে আলোচিত হইবে। 

১৮২৫ খ্রীষ্টাবের নবেঙ্গর () .মাসে রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু 

হইলে সংস্কৃত. কলেজে স্বতিশান্াধ্যাপকের পদ শৃশ্তা হখ। “শিষুল্যা- 

নিবাসী” কাশীনাথ তকপঞ্চানন এই পদের জন্ত/ আবেদন করেন এবং 

প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শ্রেম স্থান আকার কণিব! মাসিক ৮*২ বেতনে 

নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ১৯ নবেগর ১৮২৫ হইতে ৩০ এপ্রিল 

১৮২৭ তারিখ পধ্যন্ত নিযুক্ত হলেন। 

১৮২৭ গ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কাশীনাথ তকপঞ্চানন ২৪-পরগণা শ্রেলার 

জক্-পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ধী হন। এই সংবাদে “সমাচার চত্দ্রিকা, 
লিখিয়াছিণেন £-- 

পাগ্ডিত্য কম্মে নিয়োগ 1-সিমুলা। নিবাসি শ্রীযুত কাশীনাথ 

তর্কপঞ্চানন ভট্টরাচাম্য ধিনি সংস্কৃত কালেজেব ম্মাতাধাপক ছিলেন তি।ন 

২১ বৈশাখ ৩ মে বৃহস্পতি বারে জেলা চা্বিশ পরগণপার পাগুত্যকন্মে 

নিযুক্ত হইয়াছেন ।--১২ মে ১৮২৭ তারিখের “সমাচার দর্পণেঃ উদ্ধত। 

১৮২৭ হহতে ১৮৩১ শ্রীষ্ঠাব্দ পথ্যন্ত কাশীনাথ ২৪-পরগণাৰ পণ্ডিত ও 

সদর আমীনের কাষ্যে নিধুক্ত ছিলেন--সংস্কৃত কলেজের নথিপর হইতে 

ইহা জানা গিয়াছে । ইহান পর তিনি চাকুরি হইতে বরখান্ত হন । 
কাউন্সিল অব এডুকেশনের ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭ তারিখের অধিবেশনের 
কাধ্যবিবরণে প্রকাশ -- 

475 ৮58৪ 04201988079 ০0:07 ০1 61১০ নি ৪1096 [087৮0 40011157006 

চয 5 ৪0৪০0 0820 10100890107 01 68৮৮ 0০০৮৮ 18 71) 55308 61১5৮ 6৮৪ 

৪80 9809 010 2006 7:92১1916 1015 18150756100 01092039746,521015 30000 9৪ 
29818097290 12 6108 0০51901]18 1186 19251000109 2006-5, 



৪৮ ) ফোর্ট উইলির়ম কলেজের পণ্ডিত 

১৮৩২ হুইতে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্ষ পথ্যস্ত কাশীনাথ কি করিম়্াছিলেন, 
তাহা জানা যায় নাই । ১৮৪৭ খ্রীষ্টাঝে তিনি পুনরায় সংস্কৃত কলেজে 
যোগদান করেন। 

সংস্কত কলেজে ব্যাকরণ-শ্রেণীতে ছাত্রাধিক্য হওযায়, চারিটি শ্রেণীতে 

কুলাইতেছিল নাঁ। এই কাঁধণে বাকরণের পঞ্চম শ্রেণী স্থাপিত এবং 

মাসিক ৪০২ বেতনে এ শ্রেণীর জন্য এক জন শধ্যাপক নিমুক করিবার 

প্রশ্তাব করিয়া সংস্কৃত কলেজের তদানীত্তন সেক্রেটবী রসময় দত্ত ২৯ 

জাহুঘারি ১৮৪৭ তাবিখে শিক্ষা-পন্রিনদকে লেখেন! পবনভ ফেব্রুয়ারি 

মাসে বহীয় গবর্ষেন্ট এই প্রস্তাব মঞ্কুর করেন । সেক্ছেটরী প্ূদম্র দন্ত 
এই পদে কাশীনাথকে নিষুপ্ত করিবার জন শিক্ষা-পবিষধ্তে সুপারিশ 
করিয়াছিলেন ; কাশীনাথের পাগ্ডিত্য সন্বন্ধে তার উচ্চ ধারণা ছিল। 

শিক্দা-পরিষদ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭ তারিখের অধিবেশনে কাশীনাখে 
নিয়োগ মগ্চপ করিবাছিলেন। 

কাশীনাথ ১২৪ মাচ ১৮৪৭ হইতে মাসিক ৪০২ বেতনে সংত 

কলেজে ব্যাকরণের €ন শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন 1» এই সময় ভাঙ্গার 

বয়স ৫৯ বৎসর--একরূপ বুদ্ধ হইয়াছেন এই কারণে তাহার খাবা 

অধ্যাপনা-কাধয আশানুরূপ ভাব চলিতেছিল ন]। সংক্ষত কলেছের 

প্রিন্সিপ্যাল হঠবার প্রাক্কালে বিছ্/সাগর ম্হাশর কলেজের সাহিত্য- 

অধ্যাপক ও অনথায় নিটিিনাইবে 28 কলেজে জাই সংক্ষকাবকলে 
পপ পন পপ সপপীস্টিশপাশদ পপি আপ পপ পি স্পা সপ শপপশাত শা 

* কাশীনাধ পূর্বেধ বধে-ে চাকরি করিয়াছিলেন, সংস্কৃত কলেজের নপিপত্রে তাহার 

এইরূপ বিবরণ আছে ₹-- 

1১০21৮01009 09119£0 ০ 110: 111600 £০2০ 1813 6০ 1814০ 

7:019899৮ 01 82261 20 0006 00592025626 922800৮ 0611016 10 1895 

€011829. 12912116200 90009140799 01 6109 19186110801 2% 

1১072808188 12012 1927 ৮০ 18818107208] 1950 005-102660 2015) 847, 



কাশীনাথ তকপঞ্চানন ৪৪ 

শিক্ষা-পরিষদ্কে ১৬ ডিসেম্বর ১৮৫০ তারিখে এক জুদীর্ঘ বিপোর্ট 

পাঠাইয়াছিলেন ; কাশীনাথকে ব্যাকরণের অধ্যাপক-পদ হইতে সরাইস্া 
গ্রস্থাধযক্ষ-পদে, এবং গিবিশচন্দ্র বিগ্যাবস্জরকে গ্রন্থ।ন্যক্ষ-পদ হইতে ব্াযাকরণ- 

অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত কারবার প্রস্তাব 'এইঈ রিপোর্টে ছিল। তিনি 

লিখিয়াছিলেন *-- 

[059 600 0150001005৮ 280609৬০৮29558 00001056610 1800৮000 

01797081888 18 100 01169 61112:5] 6০ 11891091869 60060100168 01 2018 01888 

139 18 4)) 910 1072700৮ 9150 58870 60 6৪ 20718 00670, 179 49 

216০8650002 02889005069] 5/1075 01510 05808170109- 01600 881৮0৭7৮189] 

₹০৫101:90 10: ৪০ 5০0৮ & 0195 1১3 018, 13681908875 010 10)505 06 ৮1] 

00 ১০৮ 6০ 09 08190690, 8,৪15 09001 দ 86 84] 15280200169 ৩1 1318 8৩. 

7০00 21] 61080 01000055650099 1015 01558 19 01) 1009 10:68 0196 

0151]. 11061910155 17090 16৮৮০ 69 0:০95993 67726 109 09 01506 20 

01)7:6৩ ০£ 1189 100৮5 16 1359 09896 88185৯1389১ 40 & 010796)১... 

বিদ্ঠাসাগরের এই প্রস্তাব শিক্ষাপবিষদ কতৃক গৃহীত হইয়াছিল। 

কলেজের বেতনের রসিদ-বইরে প্রকাশ, কাশীনাথ ১৮৭১ অষ্ভাবের জুন 
মান হইতে “গ্রস্থাধ্যক্ষ” হিনাবে বেতন লইর়াছিলেন। 

৮ নবেপ্ধর ১৮৫১ তারিখে কাশীনাখ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হয় 

মৃত্বক্কালে তাহার বয়স ৬৩ বতসর* হইয়াছিল । ১০ নবেম্বর তারিখে 

বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষা-পরিষদ্কে লিখিলেন ৯৮ 

7195 6106 1001)00 609 0900070 191 180 21809125890 01 0150 090.50911 

০£:8/0008৮10705 686 00 659 861৮ 11055065580956 74891066201 10181088 

0000177007 61২9 15801580810 50100. 

কাশীনাথ তরকপঞ্চানন অনেকগুলি গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন । আমরা 
৯ সপ পপ পা ৯৭ ০ 

ক সংস্কৃত কলেজের নধিপত্রে প্রকাশ, ১ যে ১০৭১ তারিখে কাশীণাখের বয়ম 

ছিল “৬৩*। 

সপ পপি শি পপি পট শিশিত ২ শপ পপীপিশস পা শপ শী পপি ০ | আপদ বার প অত 



৫০ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত 

তাহার ে-কয়থানি গ্রন্থের সন্ধান করিতে পারিয়াছি, নিষ্বে সেগুলির 
নংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম । 

১। পদ্দার্থকৌমুদী । ইৎ ১৮২১1 পু. ১৪৫। 

£& 5956917071-9£10 3 দাত 10 58750101090 

৬০০০7) 52£০ 100901%9 2177 98012117002 17729017501 

000117600215 ৮ [00 ভিত [9000৭ উ5010:51 [হা 0 

71512505009 13616201655 0 17515 00 1117801701750720100, 

মহধি গ্োতমকুত চ্যায়দরশলি 7 মহামহোপাধ্যাকস গ্রাবিশ্বনাথ তর্কালক্কারকৃত 

তীয় ভাঁষাপরিচ্ছেদঃ | শ্রীকাণীনাথ তর্কপঞ্চাননকৃত অুদীয়ার্ঘ মাধুতাষ। নংগ্রহত : 

প্ান্থনাম পর্ার্থকৌমুদী ॥ ক্ুলবুক সে'সাইটি দ্বারা কলিকাতা মিসন 

মুদাযন্ে মুদ্রিত হইল । ০0, 5,173. 9. 020100965% 2 7117060 00৮ 05৩ 

০21011162 01001-8001 80015152000 13003050 ১1155192. 11653, 

(০1100178210 7821. 

আখ্যা-পত্রের পর-পৃঙ্লায় গ্রস্থকারের নিবাস ও গ্রন্থের গ্রকীশকাল 
এইরূপ দেওয়া আছে £-- 

শ্রীবিখনাথ তর্কালঙ্কার কৃত তীয় ভাথাপরিচ্ছেদ | 

আরিষাদহ গ্রামনিবামি শ্রীক্ষ'খীনাথ তর্কপঞ্ানন কৃতঃ গৌড় দেশ 

প্রচলিত সাধুভাষ! রচিত, সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী সম্মত, তদীয়ার্থ সারসংগ্রহ | 

গ্রস্থনাম পদার্থ কৌমুদী 

কাঁপকাতা নগরে মিন মুদ্রাযস্ত্রে বাঙ্গাল! সন ১২২৭ শাপের ত্র 
মাসে ২ ভাবিকে মুদ্রিত হইল। 

রচনার নিদর্শন £-- 

বুদ্ধি ছুই. প্রকার হসু অনুভব ও ম্মরণ। সেই অনুভব চারি প্রকার 

প্রত্যক্ষ অন্থুমিতি উপমিতি ও শান্দ। এই প্রত্যক্ষা্দ অন্ভব চতুষ্টয়ের 



কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন $১ 

করণ ষে প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান ও শব্দ তাহার নাম প্রমাণ । 

চক্ষুরা(দ ইস্ত্রি করপক যে অস্থভৰ তাহার নাম প্রতাক্ষ। সেই 

প্রত্ক্ষের করণ ষে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাহার নাম প্রতাক্ষ প্রমাণ। 

ব্যাপ্তি জ্ঞান করণক যে অনুভব তাহার লাম অন্্রমিতি। সেই অন্থামিতির 

করণ বে ব্যাপ্তি জ্ঞান তাঙ্াান নাম অনুমান এমাণ। সাদৃশ্য জান 

কহণক যে অন্থতব তাহার নাম উপমিতি । সই উপমিতির করণ যে 

সাদৃশ্) জ্ঞান ভাষার নাম উপমান প্রমাণ । পদ জ্ঞান করণক যে অন্থতব 

তাহা নাম শাক । সেই শাকের করণ যে পদজ্ঞান তাহার নাম শব্ধ 

প্রমাণ । (পু, ৩৭-৩৮ ) 

২। আফ্মতত্ব কৌুদী | উং ১৮২২। পৃ. ১৮৯4৫ । 

শীপীহরি: |--লী আদি পুঁকষ।য নমঃ ।--উৎপাত্ত গ্থিতি লগ, জগতের ধার 

হয়, পুনজন্ম হরে ধার জ্ঞান । অআনঃদি অনন্ত শান্ত, ধার মায়ার জগভ্দাত্ত, শ্মরি 

সেই পুরুষ প্রধান । গ্রন্থনা ওাআসতত্ব কৌমুদী। প্রী্ীকৃদ্ৎমিশ্র কৃত 

গ্রযোধচন্দ্রোদয় নাটক, গ্রীকাশীন।থ তক্কপঞ্জানন শ্রীগদাধরচ্যায়রত্ব পরামকিত্র 

শিরোমণি কৃত, সাধুন্ডানা বঁচিত তদীদ্বার্থ সংগ্রহ । গ্রন্থের সংখ্যা ছয় অন্ধ, 

প্রথমাঙ্কের মাম বিবেকোগ্ম, দ্বিতীয়ঙ্কধের শাম মহামোকোদ্যোগ, তৃতীয়াঙ্কের নাম 

পাষগুবিড়ত্বন, চতুর্থাঙ্কের নাম বিবেকোদেমাগ, পঞ্চমাক্ষের নাম বৈরাগো।ংগন্ধি, 

যঠাক্টের নাম প্রবোধোৎপত্তি, এই গ্রন্থের নাটাশ।শে।ক্ত সংজ্ঞাশবের অর্থ এবং 

মোহবিবেকাদির লক্ষণ তর্খুৎ শকাার্৫থের নির্থ-টপত্রে অকারাদিক্রমে দৃষ্টি করিয়া 

অবগত হইবা। পুত্ত;কর মুলা ৪ মুদ্।চতুঈর় মার । মহেজ্্রলাল প্রেষে মুঙ্গা্ষত 

হইল। সন ১২২৯ শাল। 

ইহার রচনার নিদশপন্বপনূপ কয়েক পংক্তি উদ্ধাত হইল £-- 

একি আশ্চধ্য অজ্ঞানিলোকের! অজ্ঞাণ দুটিতে নারীতে কিং 

আরোপিত না করিতেছে দেখ মুক্তা রচত ভার, শখায়মান মপিষঙ 
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স্র্ণনৃপুর, কুক্কুমের রাগ স্গন্ধি কুন্গম রচিত আশ্চধ্য মাল্য এবং আশ্চর্য 

বসন পরিধান, অর্থাৎ মুক্তাহারাদির শোভাতে শোভিত! কিন্ত ফলতঃ 

রক্ত মাংসময়ী যে নারী তাভাকে দশন করিয়া এই এই নারী কি পরম! 

সুদ্দরী এইবপ ভ্রান্তিতে ভ্রাস্ত লোকেরা মুগ্ধ হইতেছে কিন্তু ভ্ানিলোকের। 

জ্ঞানদৃষ্টিত্তে সেই নারীকে নবকক্ধপে দর্শন করিতেছেন যেহেতু তাহাবা 

তাবৎ বস্ত্র বাহ ও অন্তর জ্ঞাভ আছেন এবং নারীর কনকচম্পক সদৃশ 

ষে শবীর্ তাহা ও ফলতঃ মলমুত্রীদিতে পরিপুরথ আছে । (পু ১০৯-১০১) 

৩। পাঁষগুলীড়ন। ইং ১৮২৩ পু. ২৮৫। 

তীপ্্ীহশ। ।--.জয়তি 1--€ পীষগুগীড়ন নামক পেতুত্বর) / [51১1 

121/7060 75৮ হা0 ই পৈচিখি]া 29 তি 1 তা বাকা ন210100 5” কোন 

ধর্মসংস্বাপন কাক কর্তৃক কোন পুতে সহায়তায় দেশীয় লোক হিতার্থ প্রশ্তত 

ও প্রকাশিত হইল 1১২1224৯070 জা ৮0910719712) ঠা 

শা ৯9919 0 টেলি & চটি) 197 2 :5০74৮৮১8)851550 

0০ 227৮2 2৮0 25586775515 1301505985 11710110188, ০0৮৮ 018 

াতাবসাসাণ্ত 08 লাকি 000বগঠাগান, মমাচার চজ্িক। সুদ্রাধস্ত্ে 

মুদাঙ্ষিত হইল ॥ 101010690] ৪৮] 05 3005 ৮2। 00000010108 1510955 

04.0 008, 1849. কলিকঠ সন ১২২৯ ২৭ মাথ। 

“পাষগুপীডন রচনার ইতিহাম এইবপ। ৬ এপ্রিল ১৮২২ তারিখে 

শ্রীরামপুর ঘিশনরীদের 'সমাচার দপণ' পত্রে “ধর্মসংস্থাপনাকাঁজ্ষী” এই 
ছদ্ম স্বাক্ষরে এক ব্যক্তি চািটি প্রগ্ন করেন। ১৮২২ গ্রীষ্টান্সের ১১ই 
মে রামমোহন কর্তক এই চারটি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশিত হয়; উহা 
ঝামমোহন রায়ের গ্রস্থীবলাতে “চার প্রশ্নের উত্তর? নামে মু্দিত 

হইয়াছে । “ধশ্মসংস্থাপনাকাজ্কী” এই উত্তরে সম্তষ্ট না হইম্সা প্রত্যুত্বর- 
ব্বূপ ১৮২৩ শ্রীগ্কান্দের ১ল] ফেব্রুয়ারি 'পাষগুপীড়ন' পুস্তক গ্রকাশ 
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করেন । ইহাতে প্ধন্দসংস্থাপনাকাজ্জীপর চারি প্রশ্ন, "ভাক্তততজানীগ্র 
উত্তর, এবং প্ধর্মসংস্থাপনাকাজক্ষী”র প্রতাত্তর একত্র মুদ্রিত হয়। 

'পাষগুপীভন' উমানন্দন (বা নন্দণাল ) ঠাকুরের নির্দেশে কাশীনাথ 

তর্কপঞ্ধানন কর্তৃক বচিত হয়। উমানন্দন ঠাকুর খাখুবিয়াঘাটা ঠাকুর- 

গোঠির হবিমোহন ঠাকুরের পুত্র | পুস্তকে গ্রন্থ ক নুক্ূপে কাশীনাথের নাম 

না থাকিলে ও, রামমোহনের চারি প্রাশ্থ্ের উত্তর? পুস্তকে তাহার ইঙ্গিত 

আছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি স্থল উদ্ধত কারাতেছি £- 

আব যি এক ব্যাক্তি বু কাল মেসুসেবা ও গ্নেচ্ছকে শান্তর অধ্যাপনা 

করিয়। এবং ন্যায় দশনের অর্থ ভাবাতে রচনাপুর্বাক '্লচ্ছকে তাহা বিক্রয় 

কারণে পারে দে আন্।পন করিয়া অঙ্কে কহে যে তুমি মেচ্ছের সংসর্গ 

কৰ ও দরশনের অর্থ ভাষায় বিবদা1 কারয়া শ্লেঙ্ছুবে দেও অতএব তুমি 

স্বপশ্নচ্যুত হও তবে এস ব্যান্তবে কি কহা ডাচত ইয়। 

রচনার নিদর্শন-রূপ 'পাবগ্তুপীড়ন? হইত্তে কিছু উদ্ধত 

কনিতেছি ৮ 

*নগরাস্তবাসি মহাশরকে যবন স্পশ কৰিয়। থাক বলিয়। কোন্ 

ভদ্রলোকে শিশ্পা কবিয়া থাকেন, হাদি কেত করেন, সেগ অনুচিত, যেহেতু 

অত্যল্পপাতপৈবিপলহ শুচীনাং পাপাশ্মনাং গাপশঙেন কিন্বা। অর্থাৎ 

শুচি ব/ক্তির অতান্প পাপেহ বিপদ ঠয়। পাপাম্মাগ শত পাপেও 

সমুদ্রের জলেব ভায় হাসবুঞ হয় না, কি গানি। কে দেখিয়াছে, পরমেশ্বরই 

জানেন, কিছ্ক আনকেই ফবণানভোত্তা বলিয়। মহাপুকষকে নিন্দা করিয়। 

থাকেন, লোকপবম্পর। শুনিছে। পাই, ন হামলা জনশ্রুতি, বছ জনের 

বাক্য প্রায়; অমুল তয় নাঃ বোধ লোকেবাহ বিবে১না করিবেন । 

ষে ব্যক্তি বাল্য অবাধ 'এভোরাত্র ষবনমাত্রেব সভিত আলাপ পন্রিচষ 

একাসনে সহবাস ও অন্থ২ তাবছ)বহার করিতেছেন, তেহ সুতরাং 
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- আত্মবন্মন্ততে জগৎ ইহার স্তায় অন্ত ব্যক্তিকেও ষবনজ্ঞান করিতে পারেন, 

সে যাতা হউক, তাহার এইরূপ যবনজ্ঞানে পরমাপ্যাক্িত হইলাম, 

বুঝিলাম যে ভাক্ততুব্বত্ধানিপপ্ডিতাভিম্ানীর বনু কাঙ্ে বহু পরিশ্রমে 

এক্ষণে ভাক্ততত্বঙ্ভানের ফল সম্পূর্ণ 5ইবাব উপক্রম হইতেছে, ভাল, ভাল, 

ঈশ্বর মঙ্গল ককন, ক্রমে সর্বত্রই ষবনক্ঞান হইবেক+**( পু. ২৮২৯) 

-*ধন্মসংস্থাপনাকাজ্গাদগের জিজ্ঞাসার এই তাৎপধ্য যে, ভাক্ত- 

ওত্বজ্ঞানি মহাশয়ের যে নিগুঢ শান্তেব অন্থসারে অভক্ষা ভক্ষণ অগেয় 

পান ও অগম্যাগমন ইত্যার্দি সংকয়ের অনুষ্ঠান করিতেছেন, সে নিগুঢ 

শাস্ত্রের নাম কি? কি ছুঃসাহম, ভাক্ততত্বজ্ঞানি মহাশষেরা আ্তিম্মতি- 

পুখাণাদ প্রমাণের অন্থসাধে অতি সুগম কম্মকাণ্ডে অন্ত হইয়। অভি 

হুর্গম জ্ঞানকাণ্ডে প্রবৃণ্তি করিতেছেন, যেমন একজন সামাল পশুবক্ষণে 

অসমর্থ তইয়া হস্তিরক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু পশ্চ'ৎ তাহার যে 
দুর্গতিএবণ আছে, উাহাবদিগেবো বুি লেউ দুর্গতি হইবেক। কি 

'আম্চধ্য, স্রাঢাধ্য স্বাসঙ্গে পরম বঙ্গে অটচতম্ হইয়া ভ্ীচৈতন্য 

নিত্যানন্দ অছ্ৈত অবতারকে এবং তদুপাসক সকলকে অমান্য ও জঘন্ত 

জ্ঞানে আপ্লানবদনে অতিসামানোর ভাস ব্য ও নিগ। কবিয়াছেন, তাতার 

পত। ও মাতা চিরকাল যে গৌবার্গাবতারাদির সাদন ও তদ্ওক্গণেন 
অধরামূত পান করিয়া উদ্ধার হইয়াছেন, সেই আপন কুলদেবতাকে 

কুলমূষলের ন্যায় উদ্ডি করিয়াছেন, ধিক২ এ নরাধমেখ কি গাত হইবেক, 

পিতামাতার বহুজশ্মাঙ্জিত সকুতপুঞ্জপুঞজ্জের ফলেই এভাদৃশ স্সস্তান 

জগ্গিয়া কুল উজ্জল করে। (পৃ ১০০-১০১) 

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ব পাষগুপীড়নের প্ররূত রচধিতা কে, 

জানিতেন না, কিন্তু তিনি “সংবাদ, প্রভাকরে” “সংবাদপত্র ও দেশীয় ভাষ। 
এবং রচনা” প্রসঙ্গে 'পাষগুপীড়নের ভাষা সগন্ধে এই মন্তব্য 

সবিয়াছিলেন 2 
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“বাবু উমানশশন ঠাকুর, বিনি নন্দলাল ঠাকুর নামে বিখ্যাত 

ছিলেন, তিলি 'পাবগুপীড়ন' প্রভৃতি যে ঝষেক খানা গ্রন্থ প্রকাশ 

কৰেন তাহা সব্বাংশেই উত্তম অর্থাৎ শবের লালিত্য ও মাধুর্য প্রাচ্ধ্য 
সর্ধদিশেই, উত্তম হইয়াছিল, তথ্থঙ্টে অনেকেই সরস রচনায় শিক্ষিত 

হইয়াছেন ।--'সংবাদ প্রভাকর, ১৩ মা ১৮৫৪ । 

“ছুল্রাপ্য গ্রন্থমালা*্র ৮ম গ্রন্থপ্রপে 'পাবগুপীড়ন? রঞ্ধন পাবলিশিং 

হাউস্ কর্তৃক পুনমুর্দ্রিত হইয়াছে । 

৪। সাধু সম্মোষিণী। 

শৃত্রিত বালা পুস্তকের তালিকায় পাদরি লং এই পুত্তকের নি্লিখিত 
বর্ণনা দিয়াছেন ₹-- 

এতে 1৮90, 01799091126 42778151755 6০ 0000 ৮5৮ & ৭71105115০2 

৮৮০ 00888 দার৮ত 01071 বণণাতে ৮ 2৮৪ দুম সত 9০ 00580111968 

4 81010000778082ত 1 (159085 198০৫19665 06010074,-১ 0১ ৮০). 

এই পুশ্তকখ,নি এখনও পাওয়া যায় নাই । 

৫। শ্যামানস্তোষণ। 

কলিকাতা রয়াণ এশিয়াটিক সোপসাইটিতে কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 
শ্যামাষস্তোষণস্তো « নামে একগানি পুথি আছে । পুথিতে ইহার 
ঝচপাকাল--চৈত্র ১৭৫১ শক (৮১৮৩৫ খ্রীগ্াব্ষ) এইকপে দেওয়া 
আছে £-- এ 

রসশরনুনিচত্ত্ রক্ষিতে২স্সিন শকাব্দ 

গগনগ্ুণমিতাংশে সৌরটচস্ে সুভাকে | 

স্যতিরিয়মতিসাপবী সন্মুখাভোজজাতা / 

ভবু চিরমবন্াং 



৫৩ , ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পর্গিত 

চতুর্থ পংক্তির শেষ অংশটুকু পুথিতে নাই। পরবর্তী কালে কাশীনাথ 

তর্কপঞ্চানন বঙ্গান্থুবাদনমেত স্তোজটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন 
বলিয়া মনে হইতেছে । ১ পৌষ ১৭৬৮ শকের 'ততবোধিনী পত্রিকা 

শ্যামাসস্তোষণ? পুস্তকের উল্লেখ আছে ৮ 

"শ্রীযুক্ত কানীনাথ তর্কপঞ্চানন স্বকৃত শ্তামাসস্তষণ নামক গ্রচ্থে 
ইহার স্পষ্ট বিবরণ কৰিয়াছেন যখ।-..। (পৃ. ৩৮৫) 

বর্তমান শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন স্বকৃত শ্তামাসপ্তোষণ গ্রন্থ 
ছুই প্রকার গৃহস্থ অনধূতের প্রপঙ্গ লেখেন,'*4 (পৃ ৩৮৭, পাদটীকা) 



 সাহিতা-সাধক-চরিতমালা--১৫ ০০৮ 
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রি উনি বেবী 
শীজনীকান্ত দাম 

ঘঙ্গায়-সাহিত্য-পরিষৎ 
২৪৩১, আপার সারকুলার রোড 

] কলিকাতা 



প্রকাশক 

জ্ীরামকমল সিংহ 

বঙ্গীয়"সাহিত্য-পরিযৎ 

প্রথম আংস্করণ-- বৈশাখ ১৩৪৯ 

দ্বিতীয় সংস্করণ--জগ্রহায়ণ ১৩৪৯ 

মূল্য চারি আন! 

মুজ্জাকর-_ছ্ীমৌরান্্রনাথ দাস 

শনিরঞজন প্রেম। ২৫২ মোহনবাগান রো, কলিকাত। 

ক -৮১৮1১১1১৯৬৭ 



উইলিয়ম বেবী 
পীখংল! ভাষা ও সাহিত্ের ইন্হাসের সহিত কয়েক এন বৈদেশিক 

পণ্ডিত ও কম্মীর নাম ঘুক্ত হইয়া আছে । বাংপা-গঞ্চের গঠনের 
প্রারন্তে ইহাদের উদ্ধম ও অধাধশায় কোপও কালেই বিশ্বত হইবার 
নহে। পোর্ড,গীজ প্রভাবের যুগে পাদন্ি মাপাএল-দা-আস্মম্পসাম্ 

এবং ইংরেঙ্ প্রভাবের যুগে নাথানিয়েণ ব্রামি হাল্হেড, জে।পাথান 
ডান্কান, এন. বি. এডমন্স্টোন। হেনরি পিন ফরুম্টারি, জন নাস ও 

উইিরম কেরীর নাম বিশেপভাবে উল্লেখখোগ্য | বস্্রতঃ ইহাদের 

সহযোগিতা শা থাকিলে বিজ্ঞান ও অভিদানের আশ্রয়ে বৈজ্ঞানিক 

ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে বাংল।-গগ্ঠের বিপদ্ব ঘটিত। লক্জার 
সহিত এ কথা আজ আমাধিগকে স্বীকার করিতে হইবে থে, প্রধানতঃ 

এই সকল বৈদেশিক কর্মীর চেষ্টায় বাংল গগ্-সাহিত্যের গোড়াপত্তন 

হইয়াছে, ইহাদেরই উৎসাহে বাঙালী পর্তিতেরা বাংলা ভাষা ও সাহিতা 
বিষয়ে সচেতন হুইয়াছেন। 



৬ উইলিয়ম কেরী 

উপরি-উক্ত বৈদেশিক পণ্ডিত-সমাজে উইলিয়ম কেবী প্রধান এবং 

শ্রেষ্ঠ; বাংল! ভাষার উন্নতির জন্য তাহার পরিশ্রমের তুলনা হয় না? 
দীর্ঘ একচল্লিশ বৎস কাল তিনি এই কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং 

তাহাই উদ্যোগে ও উত্সাহে দেশীয় পণ্ডিতের! বাংলা-গঞ্চের প্রাথমিক 

রূপ দান করিয়াছিলেন । বাংলা-গগ্যের প্রথম যুগকে আমবা বিশেষ- 

ভাবে উইলিয়ম কেরীর প্রভাবের যুগ ঘলিতে পারি। এই' ভাষার 

প্রতি তাহার সত্যকার প্রেম জন্মিয়াছিল। সত্য বটে, এই প্রেম 

অহেতুকী ছিল না। তাহাপ জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ও একমাত্র লক্ষ্য 

ছিল-__অশ্রীষ্টিয়ান সমাজে খ্রীষ্টধন্বের প্রচার, এবং সেই উদ্দেশ্য লইয়াই 
তিনি বাংল! ভাষার চ্চ৷ আরম্ভ করিয়াছিলেন । কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক 

পণ্ডিতের মন চিরকাল দেই উদ্দেশ্টকে আক্ড়াইয়া খাকিতে পারে লাই; 

কাজ্জ করিতে কন্িতে তাবার প্রতি প্রীতি আপনিই জন্মিয়াছে এবং 

উইপিক্সম কেনী এই ভাষাকে বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক ভিত্তির উপর 

প্রতিষ্ঠিত করিবার কাজে শেষ পধ্যন্ত অন্য প্রেরণার কথা বিস্বত 

হইয়াছেন । যে প্রেরণাই তাহার থাকুক, বাংল! ভাষ! "ও বাঙালী জাতি 

ভাহার চষ্টার ফলে লাভবান হইয়াছে এবং আমরাঁ৪ কুতজ্ঞহাবশে 

তাহাকে তীহার যথাযোগ্য সন্মান দিয়। আসিতেছি । 

কেরীর প্রতিভা বহুমুখী, জীবন বহুধাবিস্তত ছি; তাহার জীবনের 

সর্বান্পীণ পরিচয় দিতে গেলে একটি বুহৎ গ্রন্থ বচন] করিতে হয় ।- 

এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে ততখানি বিস্তারের স্থান নাই। ধর্প্রচাবার্থ 

বঙ্গদেশ যাত্রা করিবার পূর্ব্ব পধ্যন্ত তাহার জীবনের সামান্য পরিচয় 

দিয়া, বজদেশে তাহার কাধ্যকলাপের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ দিবার 

চেষ্টা করিব। কারণ, কেরীর জীবনের এই অংশের ইতিহাস (১৭৯৩ 

খ্া্টান্ের ১১ই নবেছর অর্থাৎ কলিকাতায় পদ্ার্পণ-দ্িবল হইতে ১৮৩৪ 



প্রথষ জীবনইহকতে | খ 

প্রীষ্টান্দের: এই জুন, সৃত্যুনদিবস পর্যন্ত ৪১ বৎসর ) প্রতাক্ষ এবং পঙ্োন্ছি 

ভাবে বাংলা-গগ্যের প্রাথমিক ইতিহাসের সহিত জড়িত। ঘলিতে কটি 
এই কালের ষধ্যে তিনি এক দিনের জন্যও বজদেশ ভ্যাগ কযেন:নাই 
_মধনাবাটাতে অবস্থানকালে মাসের সঙ্গে একবার ভুটান গিয়া” 
ছিলেন; বঙ্দদেশের পরিধি তখন ভুটান পর্যাস্ত বিস্তৃত ছিল। এই 

৪১ বৎসরের প্রথম ছয় বৎসর তাহার শিক্ষানাবশীর কাল 7) শিক্ষক--- 

জন টমাস ও রামরাম বস্তু । ১৭৯৯ গ্রীষ্টাব্দের শেষে মার্শম্যান, ওয়ার্ড 

প্রভৃতির আগমনকাল হইতেই মিশনরী-গোঠীর তিনি পন্িচালক। 

১৮** শ্রীষ্টান্দের নুত্রপাত হইতেই শ্রীরাযপুর মিশনের পতন) 
কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত ১৮০১ শ্রীষ্টান্ধ 

হইতে তাহার সংল্বব । এই শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশপ ও ফোর্ট 

উইলিয়ম কলেজের সহায়তায় বাংলা-গঞ্গের বিকাশ ও পরিণতি এবং 

উভয় ক্ষেত্রেই উইলিষম্ কেবী প্রধান / 

প্রথম জীবন--ইংলগ্ডে 

( আগস্ট ১৭৬১-_জুন ১৭৯৩) 

১৭৬১ শ্রীষ্টান্দের ১৭ই আগস্ট তারিখে নর্ধাম্টন্শায়ারের পলার্স- 
পিউরি গ্রামে উইলিয়ম কেরী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা এড্মণ্ড ফেরী 

তথন হ্বহস্তে তাত বুনিক্সা অঙ্পসংস্থান করিতেন । উইলিষমের বয়স 

খন ছয় বৎসন্ব, এড্মগ্ড তখন তস্তবাষবৃত্তি ত্যাগ করিয়া স্থানীয় 

অবৈতনিক বিজ্যালয়ে শিক্ষকতা! শুরু করেন এবং স্থানীয় প্যাবিশের 



৮ উইলিখম €ধরী ৫ 

কেয়ানী নিযুক্ত হন । পিতার এই জীবিকা-পরিবর্ন উইলিস্বমের পক্ষে 
শুভফলদায়ক হইয়াছিল । শিক্ষক পিতার আদর্শে সর্বপ্রকার জ্ঞান- 

বিজ্ঞানের প্রতি তাহার ' অসাধারণ আগ্রহ জদ্মিয়াছিল। ইতিহাস, 
ভূগোল অর্থাৎ পৃথিবীর নানা দেশের ব্বিষণ, ভ্রমণকাহিনী, বিশেষ 
করিয়া কলম্বসের আবিষ্কার-বৃত্তাস্ত এবং প্রারুতিক বিজ্ঞান বিষবষে তাহার 
জানাজ্জন করিবার আগ্রহ ও উৎসাহের কথা সকলেই উল্লেখ 

করিয়াছেন । এই সময়ের অধীত বিত্তা উত্তরকালে বঙ্গদেশে অবস্থান- 

সময়ে স্থানীয় পশুপক্ষী ও বৃক্ষতাদি সম্পর্কে গবেধ্শাকার্যে তাহার 

সহায় হইয়াছিল। ব্যাপটিস্ট মিশন সোসাইটির প্রথম “ছয় খণ্ড 
পিরিয়ভিক্যাল আযকাউণ্টসে, ইহার বছ পরিচয় আছে। পুম্তকগত 
জ্ঞান ছাঁড়াও বাল্যকাল হুইতেই তিনি হাতে-কলমে উত্ভিদবিজ্ঞান 
আলোচনা করিতেন। এই বিজ্ঞানে তিনি এমনই দক্ষ হইয়াছিলেন 
যে, এক সময় তাহাকে কলিকাতার কোম্পানির বাগানের তত্বাবধায়ক- 
দ্ষপে নিয়োগ করার প্রস্তাব উঠিয়াছিল, এবং বিখ্যাত উত্ভিদ্তত্বিৎ 
ডক্টর সষ্টাবার্গের অকালমুত্যুতে তাহার স্মগ্রসিদ্ধ 71০7 77465, পুস্তক 
উইলিয্পম কেরী কতক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল । কলম্বসের 
জীবনী ও ভ্রমণকাহিনী বালক কেবীকে এমনই আবিষ্ট করিয়া রাখিত 

যে, তিনি দিনের পর দিন তাহার সহপাঠীদের কাছে কেবলই কলম্বসের 
গর্প করিতেন, তাহার উতৎ্সাহাতিশয্য. দেখিয়া তাহার তাহ।কে কলম্বস 

নামে ডাককিয়! উপহাস করিত । অন্যান্য বিষয়ে কেরী সাধারণ ছাত্রদের 

মতই ছিলেন কেবল তাহার পিতা বালো তাহার পাটীগণিত বিষে 
দক্ষতার উল্লের করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া ষায়। বারো বংমর বয়সে 

কেরী পলার্মপিউরির' তন্ধবান্ব-পণ্ডিত টমাস €জান্সের নিকট বিশেষ 

হাদোযোগের সহিত লাটিন ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। কথিত 



' প্রথম জীবনস্ইংলণ্ডে হ 

আছে, তিনি মাজে কয়েক মাসের যধোই একটি লাটিন শবফোছ 

€ড০০৪১০1%09) কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন | ৮৮৮ 

এড্মত্ডের আধিক অবস্থা ভাল ছিল না, হতরাং বারো! বৎসর বস 
হইতেই বালক কেরীকে উপাঞ্জনের চেষ্টা দেখিতে হয়। প্রথম ছুই 

বৎসর তিনি কৃষিকার্ধা শিখিবাঁর চেষ্টা করিয়াহিলেন, কিন্ত বিশেষ 

চম্দমরোগের অন্য বৌদ্রুতাপ মোটেই স্ব করিতে পারিতেন না বলিয়া 

এই জীবিকা তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়। তিনি হ্াকল্টনের জুতা- 

নির্মাতা ক্লার্ক নিকল্্সের সহযোগী হিলাবে জুতা-সেলাইয়ের কাজ 

শিখিতে আরস্ত করিয়া চার বৎসর শিক্ষানবিশী করিয়াছিলেন । এই 

সময়ে প্রত্যহ রবিবারে পলার্সপিউবি আপি? টমাস জোন্সের নিকট 

তিনি গ্রীকভাষ! শিখিতে আরস্ত করেন। ক্লার্ক নিকল্সেব দোকানে 

কয়েকটি ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ ছিল, ফেরী সেগুলিও মনোযোগের সহিত পাঠ 

করিতে পাকেন । ১৭৭ন শ্বীষ্টাব্দে ক্লার্ক নিকল্্সের হঠাৎ ম্বত্যু হওয়াতে 

তাহার আত্মীয় টি. গজ্ডের দোকানে কেরী শিক্ষানবিশ হন। এই 
ভদ্রলোক একাধারে মগ্যপ, বদমেজ্তাঙ্জী ও দশ্মবাতিকগ্রস্ত ছিলেল। 

' পর্বালক কেবীব সহিত প্রায়শং তাহার ধশ্মবিষষ্ে তর্ক হইত। তর্কে 

জিতিবার জন্ত ক্রৌ প্রাণপণে ধশ্মগ্রগ্থসকল অধায়ন করিতে থাকেন, 

এবং লাটিন, গ্রীক ও ভিজ্র ভাষা শিক্ষায় অপিক মনোযোগী হন। এই 

সকল তকমূলক ধর্মচচ্চ। সবে কেবীর নৈতিক চরিজ্ব সংসর্গদোষে 

কলুষিত হ্টরা পড়ে । ৮৮৫ 
এই সমস্সে জন ওয়ার (9৮) নামক এক জন পহ-শিক্ষান[বিশেক 

আদর্শ তাহার আজীবনের গতি পরিবঠিত করিয়া দেয়, তাহার হলে 

সত্যকার ধর্মভাব জাগ্রত হয়; চাট অব ইংলগ্ের বিখ্যাত প্রচাখকং 

রেভারেও্ড টমাস ক্ষটের সহিত তাহার এই সময়েই ঘন্ঠিতা ছল্পে। 



১০ 'উইলিয়ম কেক্ী ' 

১৭৮১ শ্রীষ্টাব্দে মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে মনিব ওল্ডের শ্ালিক1 নিরক্ষর 
ভরোঘি প্র্যাকেটেব, সহিত তাহার বিবাহ হয়।,. ১৭৮২ শ্রীষ্টাঝে। 

নর্দামূটন্শাফাবের ব্যাপটিস্টমগ্ডলীর এ্রালকসজেঘে যোগদান করিয়া 
রাইল্যাণ্ড সাটূক্রিফ, ফুলার ও পীয়াদের সহিত তীহার পরিচয় হয়। 

১০৮৬ স্রীষ্ঠান্দে মুলটনে একটি অবৈতনিক পাঠশালার শিক্ষকতা গ্রহণ 

করিয়া কেরী পিভিংটন (হ্যাকল্টন ) ত্যাগ করেন; জুতা-সেলাইয়ের 

ব্যধসাক্স তিনি তখনও পরিত্যাগ করেন নাই । তৎপূর্ধেই ক্যাপ্টেন কুকের 

ভ্রষণবৃনতাস্ত প্রকছিশত হর, এই পুত্তক মনোধোগেব সহিত পাঠ করিয়া 

পুখিবীনু অগ্রীষ্রান “হিদেন” জাতিসমূহের অনন্ত নিগ্রহের কথা ভাবিয। 
তাঁহার মনে বেদনা জাগে ও তাহাদের মুক্তির উপায় তিনি চিন্ত। করিতে 

থাকেন। ম্লটনে আপিবা তিনি স্বহন্তে পৃথিবীর একটি বৃহৎ মানচিত্র 

প্রস্তুত করেন ও সেটিকে দেওয়ালে টাঙাইয়। হিদেনদের উদ্ধাও-চিন্তায় 
মনোনিবেশ করেন। তিনি এই সময়ে ডাচ, ইটালিয়ান ও ফ্রেঞ্চ 

ভাষাও শিখিতে থাকেন 'এবং ডাচ ভাষার একটি পুন্তক ইংরেজীতে 

অঙ্নবাদ করেন । ভাহান এই প্রথম বচন! এখনও পাওুলিপি আকারেই 

আছে । পীরে ধীরে জুতা সেলাই 2 শিক্ষকতাবৃণ্তি ভাগ করিষা কেবী 

ধর্মধাজকবৃত্তি গ্রভণ করেন এ ১৭৮১ শ্রীগ্াঝে লীম্টার শহবের হাভি লেনে 
শাঁকাপাশ্টি বৰকম পাদবিকূপে প্রতিষ্ঠিত হণ। ১৭৭২ গ্রাষ্টাব্দে এখ।ন 

হইতেই তাহার 49৮ 17777727৮69 676 00150060%5 

077568079৫0 286. 2789)25 707 876 ৫0790678807 ০1 £6 

1750176 পুস্তক প্রকাশিত হয় এবং এ বৎসরের ২ব] অক্টোবর তারিখে 
কেটারিঙের এতিহাসিক সভাক [09 চ8:009180 3876185 ৪০০15%5 

00 00052861706 90990957091 810077886 0৮9 17.99,805 

নামক সমিতি তাহারই উদ্যোগে গঠিত হয় । 
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7 এই. সভাই ব্যাপটিস্ট মিশনরী সমিতির প্রথম সভা । দ্বিতীয় সা 

বলে ১৭৭২ ত্রীষ্টান্জের ৩১এ অক্টোবর | ১৩ই নবেশ্বর নব্দাম্টনের 
প্রাইমানী সমিতির সভায় ফেরী উপস্থিত হইতে পাবেন নাই । একটি 

পঞ্জে তিনি মমিতিকে বঙ্গদেশীয় মিশনরী জন টমাসেব: কথা জানান? 

জন টমাসই বাংল! দেশে আগত প্রথম বাপটিস্ট মিখনরী | ১৭৮৩ 

খ্রীটান্ে তিনি একটি জাহাঞ্জের ডাক্তাররূপে বঙ্গদেশে আসেন এবং শেষ 

পধ্যস্ত এখানে তাহার শ্রীষ্্ধশ্ম প্রচারের প্রবৃত্তি গ্রবপ হয় । তিনি নিজে 

একাকী এই কার্যে অক্ষম জানিয়। কেট।বিডে সগ্যপ্রতিষ্ঠিত এই মমিতিব 

নিকট সাহাষ্য প্রার্থনা করেন। টমাসের সহিত কেরীর হতিমাপোই পরিচয় 

হইসাছিল এবং টমাস তাহাকে সব্বপ্রথম বাংলা দেশে তাহাদের প্রচার" 

কাধ্য চালাইতে অন্রবোধ করিয়ছিপেন ! টমাস ধলেন, তিনি নিজেও 

বাংলা দেশে প্রগারকাধ্যের হ্বিধার জন্য লগ্ডনে চাদ। সংগ্রহ 

করিতেছেন; এক জন সন্গী পাইলে তিনি বাংলা দেশে প্রচারের ভার 

লইতে রার্জি আছেন। 

কেরীর পত্র পঠিত হইলে সমিতি গ্রন টমাস সন্ধে বিস্তৃত বিবরণ 

সংগ্রহ করিতে মনস্থ কখেন। সমিতির সম্পাদকের উপর এই বিষয়ের 

ভাব অপিত হুয়। 

১৭৯৩ গ্রীষ্টাব্জের ১০ই জান্য়ারি কেটারিতে সমিতির অধিবেশনে 

“্টমাসনঅন্থমন্ধানেগর ফপ বিবৃত হয়। সমিতি ইহা সন্তোষজনক 

বিবেচনা করাতে টমাসকে সমিতি পক্ষে বাংলা দেশে প্রচারকাধ 

পরিচালনের অনুরোধ জ্ঞাপন করাব প্রস্তাব হইণ। টমালযপিরাজজি 

থাকেন তাহ! হইলে তাহার সঙ্গী কে হইচবন, পুর্বাস্েই তাহা স্থির 

করিবার কথা উঠিল। উইলিয়ম কেরী খতঃপ্রপুষ্ত হইয়া! জন মাসের 
সহুকম্মীক্নপে নিজের নাম গ্রন্তাব করিলেন । ১৭৯৩ খ্রীষ্ঠাের ১*ই জুন 



১২ উদ্লিয়ম কেন্নী . 

ক্যাপ্টেন ক্রিস্মাসের অধীনে পরিচালিত ভেনিশ ইপ্ডিয়াম্যান (জাহাজ ) 

ণ্রিন্দেন মারিক়া+-যোগে জন টষাসের নেতৃত্বে উইলিয়ম কেরী"-পস্মী 
ডন্োথি, শালিক ক্যাথাবিন প্র্যাকেট, পুত্র ফেলিক্সা, উইলিয়ম, পিটার ও 

সগ্ঠোঙ্জগাত জ্যাবেজকে লইয়। বলদেশ-অভিমুখে ঘাত্রা কবেন। আমাদের 

প্রয়োজনের পক্ষে কেনীর জীবনের তিনটি উল্লেখযোগা বিশেষ এই" 

ভাষা-শিক্ষায় তাহার অসাধারণ দক্ষত।, শারীরিক ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া 

তাহার অপরিসীম অধাবসাম, এবং সর্ববিষয়ে তাহার প্রবল কৌতৃহল। 

কেরী, টমাস ও রামরাম বস 

(নবেশ্বর ১৭৯৩--মক্টোবর ১৭৯৯) 

/ কেরী-সমভিব্যাবহারে ভুতীয় বাপ বঙ্গদেশ অভিমুখে বওয়ানা হইবার 

পূর্বেই টমান বাংলা দেশ, বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষ। সম্বন্ধে 

ওয়াকিবহাল । বিঞভ উচ্চাবণ লঈখ্াই তিনি বাংলার অনর্গল বক্তৃতা 

করিতে পাবেন এবং ১৭৯১ হ্রষ্ান্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বিতীয় বাব স্বদেশ 

প্রত্যাবর্তন করিবার পূর্যেবই পানাম বন্গুর সহায়তায় বাইবেলের ম্যাথু, 
মার্ক, জেম্স, জেনেপিসের কিমদংশ, সাম্স (7581008) ও প্রফেসিজ-এর 

বিভিন্ন অংশ বাংলায় অন্ববাদ করিব! মুল পাওুলিপির নকলের সাহাঁষ্যে 

মালদহের হিন্মদের মধো তাহার প্রচারও কবিম়াছেন। 

কেরী জাহাজেই টমাসের নিকট বাংল! শিখিতে আরম্ভ করেন, 
টমাসও জাহাজে বসিয়াই হিক্র-ভাষাভিজ্ঞ কেরীর সাহাষে! জেনেসিসের 

অন্বাদদ শেষ করেন। ১১ই নবেগর তারিখে কলিকাতা পৌছিয়াই 

উঞ্লামব্যম বসব শহিত জাহাজঘাটে কেবীর পরিচম্ব হয়, টমাসের মুন্শ 



কেরী, টমাস ও বামরাম বস্থ ১ 

য়ামধধাহ লেই দিন হইতেই মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে কেরীর সুম্জী 
শিষুক্ত হন । ১১ নঘেম্বর ১৭৯৩ হইতে ১৭৮৬ খ্্রীষ্টাকে মাঈদহেক 
মঙ্লাবাটাতে একটি অমাঞ্জনীম অপঝাধের জন্য মুনশীত হইত্তে বরখাস্ত 

হওয়া পধ্যস্ত বাময়াম বনু ববাবধরই কেরীগণ সহিত যুক্ত থাকিয়া ভায়া” 

শিক্ষায় এবং অন্বাদ-কাধ্যে তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন । বজদেশে 

লদার্পণ করিয়া পুরা সাড়ে সাত মাস কাল কেরী হাল-ড।ডা নৌকার মত 
সমগ্র পরিবার এবং মুন্শী সমেত সম্পূর্ণ নিঃস্ব শবস্থায় কলিকাতা হইতে 
ব্যাণ্ডেল, ব্যাত্ডেল হইতে নদীয়া, নদীয়া হষ্টতে বাবসামী নীলু দক্ডের 

বদা্যতায় তাহার মাণিকতলাপ বাগানবাডীতে এবং শেষ পরাস্ত 

সুন্দরবন অঞ্চলের দেবহাট্রায় ভাসিম্না বেড়াইতে থাকেন । এই সময়ে 
শারীরিক ও মানসিক অতাধিক যন্বণায় কেবী-পক্থ্রী ডুবোথি অদ্দোক্মাদ 

হইয়া বান। এই সাংঘাতিক অবস্থার মধো9 কেরী এক দিনের জগ্যও 

তাহার আসল উদ্দেশ্থের কথ! বিশ্ব হন নাই এবং ভাষা-শিক্ষা ও 

অন্গবাদের কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নাই! ১৭৯৪ খ্রীষ্টান্জের 

গোড়া মালদহের মদনাবাটীর নীলকুঠির তন্বাবধায়কের পদে তিনি 

নিযুক্ত হন। ১৫ জুন ১৭৯৪ তারিখে কফেবী সপরিবারে রামবাম বস্থ- 

সহ নৌকাযষোগে ইছামতী, দ্দলাঙ্গী, গঙ্গা, পদ্মা ও মহানন্দা নদীপথে 

মদপাবাটী পৌছান। পথিখধো হ্বন্দরবনের কাছাকাছি ঠাদুরিয়া 
নামক স্থানে কেরী সব্বপ্রথম বাংলান বন্ুত। কবেন। 

এই সময়েই তিনি নিজের স্থখ-স্থবিধার জন্য নিজেই বাংল। ভাষার 
একটি সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ ও একটি ব্যাকরণ প্রস্তত করিয়াছিলেন । 

১৭৯৫ গ্রীষ্টান্দের সুত্রপাঁত হ্টতেই কেরা বাংলা ভাষায় বেশ দক্ষতা 
অঙ্জন করিয়াছেন, পিখিতে ও বলিতে তাহার বিশেষ অন্থবিধা হয় না।' 
এই সময়েই তাহার মাথায় বাইবেল-মুদ্রণের খেয়াণ চাপে, তিনি ইংলও 



5৪ । উইলিয়ম ফেরী 

হইতে হরফ গ্রস্তত করাইয়া! আনিতে অনস্থ করেন । ৬ জাচ্ছুয়াবিঘ একটি 
পত্রে তিনি লিখিতেছেন, “নু 10657008000. 80 98170 91990105928 

0৫ 73910651969 166518, 601: 65088, 4. 007081097:2919 1১8 ০0 

0919 92091389 ] 100175 10 09 7৮০19 60 1১982 10078911.+, 

মদনাবাটীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি স্থানীয় কৃষক ও প্রজাদের জন্য 
একটি বিস্তালয় স্থাপন করেন; যত দূর জানা ঘায়, ইউরোপীয়. মতে 

দেশীয় লোকদেন শ্শিক্ষা। দিবার চেষ্টা ইহাই দ্বিতীম়। মালদহের 

গোয়্ামাল্টির জন এলার্টন ইহার অব্যবহিত পূর্যেই তাহার বিগ্যালয় 

আ্বাপম করিয়াছিলেন | ৮ 

২৭ জান্ষয়ারি তারিগেই কেবী ডক্টর রাইল্যাগ্তকে লিখিতেছেন-- 

2৮ জা] 1১6 75008816910: 609 80০885 60 8928 চ 101061108 197988 

০200 77794205200) 16 00৮ 11559 9 808780। ও আ1)] 79185 65900 

ুাত ০20 60589 0৮6158 010081956০0 1১88100 659 00998 2৮0 00120 

০516০25 ০৮০ 

কেরীর জর্নালে এ বৎসরের ১৪ই জুন তারিখে লিখিত আছে-- 

[158 1]187751501010, 8180 £06৪ ০:--৮0809888 18 97075009৫ 200 085০৫ 58 

6০ 876 2. 00097968৮, ]139৬5 819০ ৫0: 689 10৩০০9৪৩ ০ 9757018- 

108 0505511 1 609 08085,5895 ৮9813 68091960538 60৪ 8০৪৩ ১ 

3০10) 00105 11001082999 0১191-2108 007:9068,*, 

এই পর্ধ্যস্ত কেরীর অন্গবাদের খবর মাঁঅ আমরা পাইতেছি, নমুনা 
দেখিতে পাই না। মদনাবাটা হইতে ১৩ আগস্ট তারিখে লিখিত একটি 
পত্রে তিনি স্বয়ং নমুন। দিয়াছেন, কেরী-লিখিত বাং ংলার ইহাই সর্বপ্রথম 
দৃষ্টান্ত । কেরী লিখিতেছেন,_ 

চি কি খুজে 70081900 823৫ 100 0000720 81৩ 20০৮ ৬1৮0 28০০০] 

01652095005 8525) 62 805 ০:৫৪ 0 09 2708619). 2 0০৮ ড].. ও, 

স্যর 4৮১৮2 মদা08৯৪০ 2. 61006, 0৩010৩5 ২০৮, র 



কেরী, টমাস ও বাদরাম বন্ছু ১৫. 

হাহিরে আইস এবং আঙগাদা হও এবং অপবিজে বন্ধ স্পর্শ করিগ লা 

এবং আমি কবুল করিব তোমারদিগঞক্ে এবং তোযরা হইবে আমার 

পু্রগণ এবং কন্তাগণ এই মত বলেন লব্বশক্ত ভগবান ।* 

স্কত ও চলতি বাংলা, এই দোটানাব মধ্য পড়িয়া কেরী কিছু 
ফাল অত্যান্ত বিচলিত হইয়া পঠিয়াহছিলেন এবং কোনও ব্যাকরুণ- 

অভিধানের আশার ন| পাইয়া শেষ পব্যস্ত নিজেই সংস্কতের আদর্শ ধরিয়া 
' ব্বাকরণ-অভিধান রচনাষু মনোনিবেশ করিলেন । ফরুস্টাবের অভিধান 

তখনও প্রকাশিত হয় নাই, এবং যে কারণে হউক, হাল্হেডেক ব্যাকরণ 

ও আপ্জনের অভিধান তখন পথ্যন্ত তিনি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে 

পাবেন নাই । তিনি বলিতেছেন (৩১ ডিসেম্বর ১৭৯৫ )--- 

20055909০70 6£7170£ /) ০92220089 ০৯ 0077079001008 81505125708 809 

18060880, 9 020)0 1 59930 5০00) 012৮259৮ 16 2 0 08898 04 609 

115009৮1250 26, দা10 ৬ 60591561077) ৮1019) 1 ৮085 ০৮৮ 1০02 255 ০2 

০3910189 128 609 13920451994 2059 8150 08890 6০ 7169 0:051025 

91 6256১ 15126209889) 6 61218 দা111 ৮০ & ৮৮01৫ 01 01119 :.-. 

বাংলা ভাষা শিক্ষা ও গগ্ঠ বচনার কান্গ এই ভাবে ধীরে ধীবে 
অগ্রসর হইতেছিল, হঠাৎ মুন্শী পামরাম বহর দুশ্রিত্রতা প্রকাণ্ড বাধার 
সি করিল, ১৭৯৬ গ্বীষ্ঠাব্দের জুন মাসে কেরী |নতাস্ত ছুংখিত চিত্তে 

রামরাম বন্থুকে তাড়াইমা দিতে বাধ্য হইলেন! বসুর সঙ্গে সঙ্গে 

পাঠশালার পণ্ডিভটিও পলায়ন করিলেন। ধকল কার্গ একসঙ্গে বন্ধ 

হইয়া গেপ । 

এ বৎসরের ১*ই অক্টোবর তারিখে জন ফাউন্টেন নামক এক 
জন যুবক প্রচারক কেনীর সহকারীরূপে মদনাবাটিতে উপস্থিত হইলেন। 
০১ পা পপি সত জপ পা সত পা প প্র শত শপ পাশা ৪০০ পিপিপি শি তে শী শপ জপ পা চোর 

* ৮2085 90505 55৫ টানি ৮০ 2 8100. 317019810 6171086৮008 2০৮ : 826৫ 

০6956 ৯71]1] ০0 : 528 ৩০ 57001] ০9 10৭ 5005 800. 4558062050৮ 58 8505 
২১9 515018085 3০.৮ 



. ৯৯ ও উইলিপম কেরী 

এই যুবকের উৎসাহে কেরী আবার নৃতন উদ্যমে কাজ আরস্ত করিলেন, 

ফাউন্টেন অতি অল্প কালের মধ্যে বাংল! ভাষ! শিখিয়। লইয়। স্কুলের 
কাজ ও অন্থবাদের কাঁজে কেরীকে সাহায্য করিতে লাগিলেন, ১৭৪৬ 

শ্রীষ্টা্খ শেষ হইবার পুব্বেই নিউ টেস্টামেন্ট সম্পূর্ণ অনুদিত হইয়া 

গেল, শুধু ছাপার অপেক্ষা । কিন্তু তাহাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, 
হিসাব করিয়া] দেখা গেল, এ দেশে ১০০০০ কপি ছাপিতে ৪৩৭৫ ০২ 

টাকা খরচ হইবে। স্থতরাং ইংলগ্ড হইতে একটি মুদ্রামগ্তর ও হরফ 
পাঠাতে অন্গপোধ কিয়! কেরী ১৬ই নবেস্থর তারিখে ফুলারকে পত্র 

দিলেন, এক জন দক্ষ মুদ্রাকরকেও এ সঙ্গে পাঠাইন্ডে বলিলেন । 

এই পত্রের জবাব াসিবার পূর্বেবই কেদী ডিসেঘর মাসের 
ম।বামাঝি কলিকাতা রওনা হইলেন-+1110 1008109 606106098887 
87007988100 01719: 9309088. 01 70010610616 00919, | 

তিনি তখনও সংস্কৃত শিখিভেছেন এবং প্রত্যহ হিন্দুস্থানীতেও পাঠ 

লইতেছেশ। কলিকাতার মুদ্রাকর হিসাব করিয়া! জানাইলেন যে, 

নিউ টেস্টামেপ্ট ছাপার অক্ষরে মোট ৬০০ পৃষ্ঠা হইবে, তাহার! সম্পূর্ণ 

নৃতন সেট টাইপ কাটাইয়। সেই হরফে ১০০০০ কপি ছাপিয়া দিতে 

প্রায় ৪০ হাক্জার টাকা লইবেন। অত টাক। সংগ্রহ করা অসম্ভব 

জানিয়া কেতী দুঃখিত চিত্তে মদনাবাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। ১৭৯৭ 

খরষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখে ডক্টর বাইপ্যাণ্ডকে লিখিত পত্রে 

দ্েখিতেছি-- 

চ ঠা 19200100 2। 059$1009-, 3908৩1৮6) [3970991199 900. 107381581, 

ঠা। জ2১)9০)0 ] 0990 170 1001105 &]] 69 ০:0৪ 18) 007000000, 0086. 16 19 

9900580029]7 ৪0৮80980 3 900 ৪০০1৫ 100 1319 109 8909, ] ৮৮০1৫ 

180 ঠ7৫ ৬০ 9911865 ৮৪ 5080800 আ)8)। 806 619৮ ৮০৩৪) 00929 

1007 2 05 1800111921৮ ০9/৮860. 60৩102০,,, 



কেরী, টমাস ও বামরাম বঙ্থ ১৭ 

মূল সমিতি কিন্ত মুদ্রাযন্ন ও হরফের ফোনই ব্যবস্থা করিতে 

পারিলেন না, সুতরাং মুদ্রাকরের সন্ধানণ্ড প্রয়োজন হইল না। 

মদনাবাটাতে কেরীর জ্রীবনযা রাও নিরু সদ্রবে চলিতেছিল লা । 'অনাবুি 

অথবা অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে উপযুণপরি তিন বৎসর শীলঠির কাজ প্রায় 

বন্ধ ছিল সদয়হদয় উনি বিপহন কেব্রখকে সাহাযোব জনা আরও 

দুহ এক বৎসর কুঠ্ঠির কাঙ্গ চালাইতে মনস্থ করিলেন | ১৭৯৭ খ্।0 

ডিনেম্বন মাসে সংবাদ পাও? গেল যে, তির “বীয় ভাষার 
সু 

হুবক প্রস্ততেব 'একটি কারখানা স্কাপি ভইরাছে-- 

টে 

$& 15969071700) 10৪ 11৮60111062 5০৮ 2111 26 00107580101 1005 

০0০00713675 1528508269) 0৫ 1 61010 16 ১50117)01 004৭0 01057161662 69 

21018) 01518815065 ৮) 05100 190100181017015 00860185010 10 018 

90721967755 61882 69 17058 618 ০9৭1 11 101090109--৮8- 0816, 1800, 0, 

519১, 

এই কারখানার কন্ধ। কে ছিলেন জ।ন। যায় ন। বটে, কিজ 

উইল্কিন্স-শিষ্। পঞ্চানন যে এখানে কাজ পারিতেশ, জে, [সি মাশম্যান 
সে কথা উল্লেখ কপিখছেন। তিনি লিখিয়ইছেন-- 

411 52008901656 2১011002 0৮6100781716 01 68 (1466 ৮৮ এশা 

1081 05:০8 8039 0৮ 0105 6159 11171011145 আনত 6077 ঠিটে দি 92011 

সা 3910 01010 ১7121107755 1064 (87001 তত 07 

10100825805 0110৮69 00501 যয 9927000101011016 55161) 000 020175608 

০1 07088 801)01716, 2201 17291115110191)52 015 175 91 0176511))778 1 106165 

69108 16000 10051590 77275 /4.675010%773451 2 09758? 71657877750 

(57080177570) ০01. 1,170, 90, 

এক্টথাঁনেই পঞ্চাননের সহিত ১৭৪৯ আঙগাদে কেনার পরিভয় ইয় এবং 

তাহ|পৃহী ফলে প্ররাষপুত ছাপাখানা খাপিত ভইবার পর পঞ্চানন 

কেরীর সহিত ঘোগদান কেন । 

ইহারই কিছু দিন পরে ই*ল& 

২ 

হইতে 'মাগত একা? ক্টিশিশ্মিত টি 



১৮ উইলিয়ম কেরী 

মুদ্রাযত্ত্র কলিকাতায় নিলামে বিক্রয় হইবে বলিয়া বিজাপিত হয়, মাত্র 

৪৬ পাউওড (জে. সি. মার্শম্যানের মতে ৪০ পাউও) মুলা ধাধ্য 

হইয়াছিল। বাইবেল-মুদ্রণের সাহায্যের জন্য ধর্দপ্রাণ উড্নি উহা 

ক্রুযু করিয়া আনাইয়! কেরীকে দান করিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে 

(১৭৯৮) মুন্রাযগ্্রটি মনাবাটী-ঘাটে আসিয়া পৌছিল। ১৭৯৯ 

্রীষ্টান্দের প্রান্তে কেরী টাইপ অগ্াপ দিবার জন্য কলিকাতা ধাত্র। 

করিলেন। মদনণাবাটীতে আলিয়াই তিশি একটি বিপদে পড়িলেন। 

জর্জ উডনির নিকট হইতে মদনাবাটা কুঠিব কাজ বদ্ধ করিবার আদেশ 

আমিল। বিপব্ কেরী নিকটবত্রী থিণিবপুর গ্রামে নিজে এত দিনের 

সঞ্চিত সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়। উড্নির নিকট হইতে একটি নীলকুি 

ক্র করিলেন, ফেরী ও ফাউনটেন মুদ্রাধঙ্থটি লয় সেখানে নুতন 

সংসার পাতিতে গেলেন । 

১৭৯৭ শ্রীষ্ঠান্ধের ১৩ই অক্টোবব মারশম্যান, ওয়াড) শ্রান্পভন, গ্রাণ্ট 

প্রভৃতি নৃতণ মিশননীদল কলিকাতায় আশ্রধ না পাইয়া ছেনিশ্রাজ্য 

শ্রীবামপুরে পদাপ্ণ করেন। জন কাউন্টেন ভাহ(দিগকে মন্দ্ধাল] 

কবিবার জন্য পুর্ব্বেই কফলিকাত। গিয়াছিলেন । ভবিগাতেব কম্মগঞ্গ! 

নিজেরা স্থির করিতে ন। পারিয়া। সকলের পসামর্শমত কেরীঝ মতামতে? 

জন্য ফাউন্টেন ও ওয়া$ ১৪ই নবেক্বর নৌকাযোগে খিদিরপুর রওয়ান' 
হইলেন। ১৭৯৯ শ্রীষ্টারধে। ১লা ডিসেম্বর ভাহারা কেরীর গৃহে 

পৌছিলেন। নিঞ্জের ও মিশশের ভবিষ্যৎ স্সক্ষে চিন্। করিতে কেরী 
তিন সপ্তাহ সময় লইলেন এবং শেষ পর্দ্যস্ত বহু কষ্টে উপাঞ্জিত 

থিপিরপুরের সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ কবিয়। মুদ্রাষগ্ত্রটি নঙ্গে লইয়। 

নৌকাযোগে ২৫ ডিসেম্বর তারিখে শ্রীরামপুর অভিমুখে যাত্র। কবিলেন 3 



প্রীরামপুর যিশন-_কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড 

(১০ জানুয়ারি ১৮০০---৬ মে ১৮০১) 

১১৯৯ খ্রীষ্টান্দের ১৩ই আন্টাবন বধিব1। ঝাপটিস্ট খিশনরী 
সোসাইটির দ্বিতীম দল শ্রীরামপুবে উদস্থিত হন। 

১৮৮০ ত্রীগ্রন্দের ১০ই জাচয়ারি চকণীর শুডাগমনে শ্রীরামপুব 

মিশনের পত্তন হইল | ১১ই জাগ্ুযারি হইতে মিশনে কাজ আপঙ্থ হইল। 

ওযাড, ত্রাঙ্গডন ও কেরীব প্রথম পুঙ্জ ফেলিক্স হাপাখান। এইস! পড়িশেন। 

পক্ষ দুদ্রাকব ওয়াডের পারচালনাধ অ-নাল্পকাল্মধো খিদিখপুর হইতে 

আনীত কাঠেব মুদ্রাধগ্রটি (মন বাড়ীগ একটি কক্ষে স্থাপিত হইল এব 

কলিকাতা হইতে প্রীত হরফ সাঙ্গ।হয়া ওযার্দ, ফলক, ব্রাঙ্গডন ও এক 

জন দেশী কম্পোরজিটির নিউ টেসটাখেন্টের ম্াথুনগিত সয!র কম্পোজ 

করিতে এবং কপি ও ৮ সংশোগপনের সন্থ। তাবিব৬ কেবীৰ পিছনে 

ধাওয়া করিতে লাগিলেন । ১৮ মাগি তাবিথে প্রথম শীট (80৫61) 

মুদ্রণের জন্য গ্রস্ত হৃইল। মার্চ মামের গোড়ার কালকাভ। হইতে 

পঞ্চানন আলিয়া আাবামপুব সিখ্ন হাপাখানাগ কাছে যোগদান 

করিয়াছিলেন । সৃতনাং টাহপের অস্থবিণা খেটকু ছিণ, ঠাতাওি দুর 

হস্য়াছিল। ওয়াডের জার্নালে ১৮ই মার্চ তাগ্িগে গিখিত আছে 

10015 085 1৮910070879 5৩0 20. 10000189412 86 019 01085 ০1 00৪ 

ঠি)56 088 00 150670, 

সেদিন মিশন-গোঠিন উৎসাহের আর সীমা ছিল না । বাংলা দেবের 

আকাশ-আচ্ছঃ-কবা কুসংস্কারের মেখ ধীরে ধাপে কাটিব। আসিতেছে, 

ইহ] মানস নেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া সেদিন ভাহারা উংদব কশিয়াছিলেন। 



২৩ উইপিয়ম কেরী 

২৫এ মে তারিখে রাম্রাম বসু আসিয়া মিশনবী-গোঠীতে যোগ 

দিলেন এবং শ্রীষ্টমহিমাসম্বলিত “হুরকরা” 'জ্ঞানোদয়' প্রভৃতি কবিতা- 

পুস্তক রচনা করিয়া পুনরায় তাঁহাদের দলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন । 

১৮০০ গ্রীষ্টাব্জের আগস্ট মাসের গোড়ায়* “মঙ্গল সমাচার মতীয়ের 

রচিত” প্রকাশিত হম়। শ্রীরামপুর মিশল-ছাঁপাখানা হইতে মুত্রিত 

ইহা সর্বপ্রথম গছ্-পুস্তক 1৭ এই প্ুত্তকটি নানা দিক দরিয়া 
উল্লেখধোগ্য । ইহার পাঁওুলিপি ১৭০৬ শ্রীষ্টাঞধে পণ্ডিতের সাহাষো 

কেরী কর্তক সংশোধিত এবং সুদ্রাযন্ত্রের জন্য প্রস্তুত হইলেও টমাস ও 

রামবাম বন্থর অন্গবাদকে ভিত্তি করিয়াই 'এই পাসজালপি রচিত হয়। 

রামরাম বঙ্গ, টমাস ও কেরীর নান একত্র গ্রথিত করিয়া 'এই পুম্তকটি 

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহানে চিরকাল স্মরণী হইযা থাকিবে। ১২৫ 

পৃষ্ঠায় (ডিমাই আটপেক্গী) সম্পূর্ণ এই পুস্তকের একটি মাও কপি 

জীরামপুর কলেখ-লাইব্রেরির বোঙ-ষ (শো-কেস ) রক্ষিত আছে। 

ভাষার নমুনা 'এইরূপ-- 

আবরচামের সন্তান দাউদ তাহার সন্তান মিশু স্্ীষ্ট তাহার পর্ব 

পুকুব'খা।ন। 
আবরহাম ৯ইতে ফিসহকে৭ উতর ও স্বিস্ক হই য়াকুবের 

উদ্ভব... 
পা এপ পপ পি পপ পপ 

ঝিস্পাতশত এসপি শিস ০ পা ্ পলাশ পাশা শশা শী শত স্পা 

কচ ওয়ার্ডের জানল, ১৫ই আগস্ট, ১৮ ২ 

*৮107.:8180 600 80026101091] 9017138 0£ 2866৮ ৩তম 10 11200901869 018- 

0৮০092) ) ০ আআ 59 802650, ৪০৮05 06 ঠা 30309 00005005 0০০7 

09০18৪ $5 009 010. 29569008790 99159061108 00186, 20689 819 40 

918610087208----1 

+ শ্রীপীয় মণ্ুদী কর্তৃক গ্নের কতকগুলি সঙ্গীত ও রাসরাম বনুর হরকর! কবিতা 

, ইতিপূর্বে সৃজিত ইইফা ছিল । এই সঙ্গীতগুলির কয়েকটি কেরী কর্তৃক রচিত। 



শ্রীরামপুর মিশন-কেরী, মার্শমান ও ওয়ার্ড ২১ 

অতএব তোমর। এই মত প্রীর্থন। করহ হে আমারদের স্বর্গন্থ পিতঃ 

তোমার নাম পুণা করিয়া মানা যাউক। তোমার রাজ্য আইন্ুক 

তোমার ইচ্ছা যে মত স্বর্গেতে সেই মত পৃথিবীতে পালিত হউক । 

আমারদের দিখজিক আহব এই দিবসে দেও। ও যেমত আমর! 

আপনারদের দায়ীরংদগকে ক্ষমা করিঠেছি সেই মত আমারতদর দাওয়া 

সকল ক্ষমা করহ। এবং আমায়দিগকে গবীক্ষায় লওয়াই না কিন্তু 

মন্দ হইতে রক্ষা কগহ কেননা বাক্ত ও পবাত্রম ও গৌবৰব তোমাক সদ] 

সর্বক্ষণে আমেন। 

১৮০০ গ্রী্টান্দের আগস্ট মাপে কেবী বাহংহাচমণ কামুয়েল গীয়ার্ 

লিখিত 4 17426710176. 4,980659$ মক প্রাস্তকার অননাদ ও 

মুদ্রণ কদেন। টু 

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি ধাংলা নিউ ঢেস্টামেন্টেব মুজণ সম্পূ 

হয়। “মঙ্গল সমাচাণ মতীযের বাত? পুস্তকের ভাষ! অঙ্গকালের মধ্যে 

সংশোন ও পরিবর্ধন করিয়া কেরী এইকপ ধা কবান- 

এ আববহ্ানেব সন্তান দাউদের সন্তান য়েও খ্বীষ্টেব পর্ধধ পুরুষের 

পুস্ত ক--.. 

 আববচাম জন্ম (পল য়িছক্ষককে এবং স্সিহ্ষক জন্ম দিল ধাকুবকে *. 

আতএব এই মত ক।মনা খপ 'মামাহদের পিতা তিনি স্বর্গে পবিশ্ত 

হউক তোমাণ শাম তে মাধ রাজা আগমন ককক তোমার ইচ্ছ। তউক 

যেমন শ্র্গে তেমন পুথিবীর উপরে অথ আনাবদিগকে দিও আমারদের 

নিত্য ভক্ষ এবং মর্ধযাদ! কর আমারদিগকে আমাবদেন দেনা ষে মত 

আমর) মর্যাদা কপি আমারকেদ দায় গৃইস্কেরদিগত্কে এবং আনয়ন করিও 

না আমাদ্গদিগকে পরীক্ষায় কিন্তু পবিত্রাণ করু আমারদিগকে আপদ হইতে 

একারণ বানা ও শক্তি ও নাম তোমান সদাকাল আমেন। 



২২ । উইলিয়ম কেঝী 

স্পইই দেখা যাইতেছে, কেনী ভাষান্ন বিন্দুমাত্র প্ত্রীবৃদ্ধি করিতে 

পারেন নাই । বাইবেল-মুদ্রণের ইতিহাম কেরীর শেষ-জীবন পধ্যস্ত 

বিস্তৃত হইলেও প্রাসঙ্গিকজ্ঞানে এইখানেই বর্ণনা করিতেছি । শ্রীবাম্পুর 

মিশনেনও ইতিহাস এইখানেই শেষ। 

১৮০১ গ্রীষ্টান্দের ১ম সংস্করণ নিউ টেস্টামেণ্ট ডিমাই আটপেজী 

আকার, কোনও পৃষ্ঠা-সণখ্যা পাই । ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে “১৮০৩ 

খ্রীষ্টাব্দ ছাপ! থাকিলেও প্ররুতপক্ষে ইহা ১৮০৬ থ্রীষ্টাব্দে মুক্রিত হইয়।- 

ছিল । ১৮০২-এ ওল্ড টেস্টামেণ্টের [109 [৮000859900 অংশ, ১৮০৩-এ 

01), 53006 0£ 90100002) ১৮০ ৭7 1881:-10 518,0101) ১৮০ ৯-এ 

"১: 11877158606) ১৮০ ৭-এ ি40500815 0051091) 05 200. 

[00808 । ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে নিউ টেস্টামেণ্টের তৃতীয় ফোলিও সংস্করণ, 

২মু সংস্করূণেরই পুনমুদ্ণ | ১৮১৩-তে 779 02101086980) দ্বিতীয় 

সংস্করণ । ১৮১৬-তে নিউ টেল্টামেন্ট হর্থ সংস্করণ | ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের 

পূর্ব্ব এইঝপ “টি সংক্ষরণ ভর | 

মার্ডকের কাটালগ হইতে জানা যায় যে, 'লাসকারদেব প্রতি ও 

বিভিন্ন খণ্ড বাইবেল ছাড়া বিশন প্রেপ হইতে কেরীর নিয়লিখিত 

পুন্তিকাগুলিও মুদ্রিত হইয়া ছিল-- 
ওয়ার্ডের 1709 10189109108,198+ 4১001985 6০9 61১ 171104008, 

কেরী-কৃত অন্গবাদ । 

কেরী-কত 4 9702৮ 90028 ০৫ 00১৪ 050০], 

মৃত্যুর কিছু কাল পূর্বেই কেবী সম্পৃণ বাইবেলের সংশোধিত সংস্করণ 
প্রকাশ কবেন, সংশোধনে পুরা বাবে। বৎসর লাগিয়াছিল। ইহার মধ্যে 
নিউ টেস্টামেন্টের ৮ম সংস্করণ স্থান পাইগ্াছে। কেরীর শেষ সংশোধিত 

ভাষা এইক্ধপ-- | 



উইলিয়ম কেরী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ২৩ 

অতএব এই মত প্রার্থনা কর হে আমারদের হন্থ পিতা তোষার 

নাম পবিভ্রষপে মান্ধ হউক। তোনাব গাজর মাগমন হউক। যেমন 

স্বর্গে তেমন পৃথিবীতে তোমার ই,কয়া কণা যাউক। অগ% আমারদের 
নিতা তক্ষ্য আনারাদগঞে দেও । এবং যেমন আমরা আপনাখদের 

খণধারির [দগকে মাফ কার সেই মত সামারদের ঝণ মাফ কব। 'ণবং 

আমাএদিগকে পরীক্ষায় চালা£ও না কি্ত আমাদিগকে আপদ সইতে 

পরিত্রাণ কর কেন না গদ। সব্ক্ষণে রাজ্য ৫ শক্তি ও গো'ব তামার । 

আমিন । 

ভাষার ধিঁক দিঘ! কেবী যে শেন পথান্ত বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন, 

তাহা মনে হয় ণা। মুন্শী ও পাগুতদেধ উত্মাহিত করিয়া তিনি 

যাহা, করিয়াছেন, তাহার নিজের কী তাহার ভুননাখ সামা । 
তথাপি তাহার নিউ টেস্টােপ্টের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের ফলেই 

১৮০১ শ্রীষ্টান্বের ৮ই এপ্রিল আবিখে ভারতের দধানীন্তন গবর্নর- 

জেনাপেল মাক ইস ওমেপেশলি কর্তৃক পূর্ব-বৎপরে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত 
ফ্োট উইপিয়ম কলেজের বর্ষতাষার 'অধ্যাপক-( 80:০৮ )-পদে 

নিয়োগের গ্রত্।ব ডেভিড ব্রাউন মারফহ ঠাহার নিকচ পৌছে। 

ভ্রাতিমগুলীব লহিত পরামর্শ করিম কেবী ৭ঠা মে এ পদ গ্রহণ $রেন 

উইলিয়ম কেরী ও ফো6 উইপিযম কলেজ 

(৪ মে ১৮০২---১৮৩১ ) 

শ্ীরামপু্ ব্যাপটিস্ট মিএাশির প্রধান হিসাবে এব' অবিধ্বানীদের 
মধ্যে ধর্ধগ্রন্থ প্রচার ধ্যপদেশে উইলিঘিম কেরী বাংলা ভাষার যে উন্নতি 

সাধন কাঁনয়াছিপেন, তাহা উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই । কিন্তু বাংল] 



২৪ উইলিয়ম কে 

ভাষ! ও সাহিত্যের ইতিহাসে ওঁ্েলেস্লি-প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম 

কলেঙ্গকে কেন্দ্র কবিয়াই কৈরীব যথার্থ সাধন সুরু হয়। কেশবচন্জ্র 

সেনের পিতামহ দেওয়ান রামকমল সেন তাহার স্থবিখ্যাত 4 

10804078071 27 477801551 0752 367572196 (1834&) গ্রন্থের 

ভূমিকায় (পৃ. ১৪) এই প্রপঙ্গে লিখিযাছেন-_ 

10 1800 61৬0০011229 ০ ৮০7৮ ভ1,1200 0৪ 10856)06900৭ 009 

৪800১ ০01 1209 89089867150 5885. 95 200508 10309186155 01 ৮০,020 

01511859095, 728780208 567:5৩0 110 103 170£0889 66 1186 0১ 

00501020395)0 200 90001050120 6157 50867006100 04 603 ০00০৮ ৮7 086505০ 

০ 80318812005 090%7৯7৩ )13159 13070885155 90775001) 20085 09 8910. 

০ 3১৮৪ 09000 170 91908 2 ও 2000205801 00০08 600৪00011৮৫ 0 

05887510099 (2988, 11) 986 6৩ ৩29201১7901 08572005০75 

18) 01015 5730. 06109758760 18210085698, 2006 0০91689 12007168691 ৬- 

1216 71) 629 0190. 1১৮০৪7০০৫ 9১) ২179 ৪3:0110205 ৮10৮4, £1200238৮ 6) 

8০০ 196০ 247841/5472000 74014676727) 6158 0090৫ 0001৮ 0110009 0901669, 

খ৪ 09 2086801060৮, 1 701076 020015989 09০ 81১8৮ ঘি 006৮০8 

1015 10992 00199 6০৭75 05 205558126৮9 13678169  1970871299 268 

$000:55825101065 800. 1101 1506 9205 22018 01192011212 5৮ জন 2180 65156 200096 

09. 80৮/50069৫ 6০ 0152৮ ৩৩০)1৮06 0085 1067 0065 2450 8015 001101810700৭5 

9৮ 10080 11109151705 505 81556 03975985৮৯0 ০০1৩৪ 8505৩ 

95816 61):9080 610৩ )১1৩৭৪ 91041 10050950075] 1006 04 6106 18308015650 

078 20520৩9৪8০0 893,612 ৮১৪০৭. 

বাংলা ভাষার উন্নাতর বিষয়ে এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দান 

অসামান্য, বস্ততঃ আমাদের কাল পধান্ত এই প্রতিষ্ঠানের খাতি কেবল 

এই কাঁবণেই । কোম্পানির বাইটারদিগকে যখন আবী, ফার্সী ও 

হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা দিবার কাজ কিয়ৎপরিমাণে অগ্রসর হইয়া 
গিয়াছে, তখন পব্যস্তও বাংল! দেশে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ে বাংলা 

ভাষা শিক্ষা দ্রিবার কোনও বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয় নাই । বাংলা 

বিভাগের ভার লইতে পানেন, এমন কোনও ইংরেজের কগ! কতৃপক্ষ 
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অবগত ছিলেন না। ১৮০১ খ্রীষ্টা্ষের প্রারজে শ্রীরামপুর মিশন হইতে 

নিউ টেস্টামেণ্টের বঙ্গান্ুবাধ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 

ল্ড ওয়েলেস্লির দৃষ্টি উইলিয়ম কেবীর প্রতি আকুষ্ট হয়। তাহাবই 

নির্দেশমত কলেছ্গের এপ্রাভোস্ট ডেভিড রাউন বাংলা-বিভাগের দায়িত্ব 
লইতে কেরীকে অন্কুরোধ কিয়া পজ্জ দেন । অনেক চিস্তার পর কেরী 

এ পঞ্চ গ্রহণে স্বীকুত হন । ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে হইতে তিনি নিযুক্ত, 
হল এবং ৪ঠ। মে হইতে কলেজে যোগদান করেন |* 

১৮০৫ খ্রীঙ্গাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সাটক্লিকের নিকট লিখিত 

একখানি পত্রে দেখিতে পাই, ১৮০৪ গ্ীষ্টান্দেখ কোনও সময়ে মাঝাঠী 
ভাষার শিক্ষকতার ভাগ ত্তাহাৰ উপব অপিত হয় এব, তাহার বেতন 

দুই "ভ টাক নু্ধি পাইধা মাসিক সাত শঙ হয়| ১৮০৫ গ্রীগ্াকের ৬ই 
ফেব্রুয়ারি তারিখের “পানলিক ডিস্পিউটেশনে” তাহা ছাদের কৃতি 

দুঙ&ে উতাতাকে হাজার টাকা বেতনে অধ্যাপক পদ দেপখ।ন পস্তাব 

হঘ, কিন্তু ত্কালে এই প্রস্তাব গুহীঠ ভধ নাই | ১৮৩ খ্া্টাঝের 
শেষাশেদি হেলিবরি (হার্টফোড ) কলে প্রতিষিত হহবার পর ফোর্ট 

উইলিষম কলেজের ব্যয়সংক্ষেপ করিবার জন্য প্রোভোস্ট, সহৃকারা 
 প্রোভোস্ট প্রন্ঠৃতি কয়েকটি মোট। আহিনার পদ উঠাঈমা দেওয়া হয় 
এবং সেই সময়েই (জাঙ্গধানি, ১৮০৭) কেনী বাংলা ৭ সংস্কজ ভাষার 

অধ্যাপক ও মাঝাগঠী ভাষার শিককরূপে মানিক ১০০০৭ টাক। বেতনে, 
নিযুক্ত হন। 

শ্রীরামপুর মিশনের পাদরি হিসাবে উঠদিখঘ কেদীর যে সন্কীর্ণতা 

দেখিয়া আমর। গীডিত হই, ফোট্ট উইলিনম কণছেপ নংস্কত ও বাগ 
০০ 

গ জন ফলা মার্শমযালের তে ১২ইষে। 



২৬ উইলিয়ষ কেরী 

ভাষার অধ্যাপনা করিতে করিতে তাহাকে ধীরে ধীরে সেই সঙ্ীর্ণতা- 

বিমুক্ত হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হই । বস্তুতঃ এই কলেজের 
জন্যই বাংল! দেশ কেরীকে নিবিড়ভাবে আগনার করিয়া পাইয়াছিল, 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সেদিক দিয়া ও কম সার্থক নয় । ফোর্ট উইলিম্বম 
কলেজকে কেন্্র করিয়া বাংল। ভ'ষার প্রধান অধ্যাপক উইলিঘম কেনীর 
যখে এব উৎসাহে বাশলা-সাহিত্যের প্রথম সর্বাঙ্গীণ উন্নতি নাধিত 

হইগু/ছিল। 

কেরী ১৮৩১ গ্রাষ্টান্দ পধ্যন্দ অধ্যাপক খিসাণে কলেজের সহিত যুক্ত 

ভিলেন। এই কালেস মধ্যে ছিনি দাঁংলা ভাষা সংকান্ত ব্যাকরণ, 
অভিধান ও বালা পা এক বচন ছাড়াও বাপ্ল। ও গগ্ান্য নৃশ 

ভাগ্তীঘ ভাখাধ বাশবেগেন 'মন্বাদদ এবং পংস্কৃত, মাবাঠী, গড়িয়া, 

অসমীযা, পাঞ্জাবী, ক্ণীট প্রভৃতি ভাষার ব্যাক্পণ এভিধানও সঙ্কলন 
ও গ্রুকাশ করিযাভিলেন। এপ্ুশিধ বিস্তৃত বিবরণী 'আমাদেগ এই 

জীবনীণ পক্ষে অনাবশ্ঠক | বাভাগা এ বিষয়ে লিশু।পিত জানিতে 

চাহেন, তাহারা সাভিশ্য পরিষত-পত্িক্কা'ন প্রকাশিত (৪৬ বর্ষ) 
লেখকের “বাংলা গগ্ভের প্রথম যুগ” নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধ দেখিবেন। 

কেরী-সঙ্কলিত “00155188] 1)701070108” বা পিলিম্নট ভোকা- 

বুলারি”র বিস্কৃত উল্লেখও তাহাতে আছে । 

পঞ্জাই কালের মধ্যে কেরীর আরও বনুবিধ বীঘ্তি আছে; তন্মধ্যে 

ভাষ্কিভীয় কৃষি, ভূবিদ্ঠা, উদ্ভিদবিষ্ঠা ও প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধে তীহার বহুবিধ 

গেঘণা উল্লেখষোগ/ । বাংলা হরফ সংক্কার এবং অন্যান্ত ভারতীয় 
স্তাধার হরফ নির্মাণ করাইয়া তিনি যথেষ্ট কীথ্চি অঞ্জন করিয়া গিয়াছেন। 
৯৮২৭ স্রীষ্টান্দে তিনি বিখ্যাত লিনিয়ান সোসাইটির সভ্য হন। ১৮২৩ 
খ্রীষ্টাকে তিনি লগ্ডন জিওলজিকাল সোসাইটি, বয়াল এগ্রিকাল্চারাল 
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সোসাইটি প্রভৃতির সভ্য হন এবং ভারতবর্ষে এপ্রি-হর্টিকাল্গারাল 

সোসাইটি স্থাপন করেন । ১৮২৪ স্বীষ্টান্ে তিনি উক্ত সমিতির সভাপতি 

নিযুক্ত হন এবং এ বহসরেই মাসিক ৩০০ টাক1 বেতনে গবর্ষেন্টের 

বাংলা-অনুব।ণক-পদ্দে প্রতিষ্ঠিত হন: ১৮২২ ্রীষ্টানের বাঞ্জেমাপ্ত আইন 

তাহারই অহ্ুলাদ। ১৮২৯ গ্রীষ্টাকের এপিছ্ধ সতীদাহ শিবারক আইনের 

অন্ভবাদও তাহার। 

কেধার বিভিন্ন ভাবাদ বাইবেল অনুবাদ এবং বিভিন্ন ভাষাও বা।কধুণ 

৪ অভিদান রনার খহপু পেখিয়। অলেকে বিস্মদ্র প্রকাশ করিয়াছেন 

এবং “কহ কেহ সলেহ করিয়াছেন, মিশনে এনং ফোট উইলিয়ম কলেছে 

প্রপান হওবার দঞ্চন আপক্েের কৃতি তিনি আম্মা কবিমাছেন। কিন্তু 

সঙসামগ্িক বিবরণ ঠইতে ধাঙাবা ভা151র কীগিকলাপ অন্ষধাবন 

করিবেন) উহ ব। এহ বিরাট দেখিয়া বিহিত হইবেন শা। এই শময়ে 

তাহাথ টৈনান্দন কাছের একটি তালিকা এক ন মিশনগীর ব্যকিগত 

পত্র গাই । তিনি শযাত্যাগ কণিতেল পৌনে ছসটায। হিক বাহ বেলের 
এক অধ্যদ পাতি ৬ উপাপলা শবিতে। সা হাট বাছিয়। মাংত। ভার 

পর পনিসাবস্থ সকলকে ইয়া বাংলার উপাসন। কবিতেন। প্র।তবঝানে 

: পূর্ব পরাস্ত মুন্পীর সহিত ফাপশী পণ্িতেন | গাজ্বানের পর পাকিঙকে 

লইয়া রামায়ণ অঞব।দেন কা চলিত, তাপ পক কলেজে গিয়া 

বেল দ্বইচ। পয) শিক্ষকতা করছেন বাড়ি ফার্মা সমস্ত পরিনের 

সঞ্চিত বিভিন্ন পু্ইকের প্র দেখিতে হইত, হকার পরিঘাণ বড় কম 

ছিল না। সাদ্্য-আহার লারিয়। তিনি মৃত্যু পণ্ডিতের সতারতাক্ 
ংস্কতে বাইবেল অঙ্ঠবাদ করিতেন । এক অধ্যায় শেখ ইলেই তেলিঙগা 

পণ্ডিতের নিকট পাঠ লইতেন। বারি নক্টার সময় ন্ডিনি একাকী 

বাংল! অনুবাদে বসিতেন। বাকি এগারোটার সময় গ্রীক বাইবেল এক 
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অধ্যায় পড়িয়। তিনি শয়ন করিতেন । নিতাস্ত অস্থস্থ না হইলে তিনি 

এই ধরনের পরিশ্রম হইতে কখনও বিনত হইতেন না। অস্থখেও 

তিনি খুব কম পড়িমাছেন | 

কেরী-লিখিত বাংল' ও বাংল৷ ভাষ। সংক্রান্ত 

উল্লেখযোগ্য পুস্তকাবলী 

পূর্বোই বলিয়াছি, ১৮০- শ্রীষ্টার্দের আগস্ট মাসে গন টমাস, রামরাম 
বন্থ ও উইলিষম কেরীব পঃণেত চেষ্টা এ যত্ধে অনুদিত মর্দল সমাচার 

মতীযের রচিত" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ।* এ মাসেই স্যামুযেল পীরাসের 

47816076011 15050)5 প্রস্তকের কেরী-কুত বাংলা অনুনাঁদ 

মুপ্রিড হয়, ইস্াই একান্ত ভাবে কেবীৰ লিখিত প্রথম পুস্তিক। 

এই ধরনের পুস্দিক। তিনি আব৪ লখিয়াছেশ, সেখ্খলির উলেখ 

অপ।বশ্যক | আমরা এখানে কের লিখিত ব। সঙ্গলিভ বাংলা ভাষার 
রাশি 

উন্নতির সহিত সম্পকিত প্রধ।ন গাধান পুস্তকেরই পবিদর দিতেছি । 

১। নিউ টেষ্টামেগ্ট | ইৎ ১৮০১ | পু. সংখা নাই | 

১৮০১ শ্রীপ্লাব্দেব ১২ই ফেয়ার (এই ফেব্রুযারি ছাপা শেষ, হর ) 

টমাস-বন্থ-কেবী-ফাউন্টেন-অনৃদিত এবং কেবী-সম্পাদিত সমগ্র নিউ 

টেস্টামেণ্ট প্রকাশিত হয়। আঁখ্য1-পঞ্জটি এইরূপ £-- 

ঈঙ্গরের সমণ্তড বাকা । / বিশেষত / যাহ! মন্ুষোর আ14 ও কাধশোবনার্থে 

গ্রকাশ করিয়াছেন 1--/ তাহাই খন পুস্তক / তাহার অন্ত ভাগ।--/ ভাহ। 
শট সপ পশিশ জ শপসিপীসি পাপা লী পলিপ আশপাশ ৯ পাস্সিসক পিপি ০০৯০ আপা হা ওয়াক জপ আস ০ পপ 

৮. এই পুস্তকের কোনও মলা বা আাথা!-পত্র দেখি নাই । প্রথম পৃষ্ঠায় অল 

সমাচার মতায়েন্ রচিত' এই লাদ লেখা আছে। 



কেবী-লিখিত বাংলা ও বাংলা ভাষা সংক্রান্ত উল্লেখযোগা পুস্তকাবলী ২৯ 

আমারদের প্রড়ু ও আণকর্তী। যিশু ত্রীষ্টের। মল্লল সমাচার / শরীক ভাবা রঃ 

তর্জম। হইল । | প্রায় মপূরে ছাপা হইল ।--/ ১৮৯১ 

কেরীর জীবদ্দঘশায় এই পুস্তকের আটটি সংশোধিত সং করণ 

হইয়াছিল । 

২। বাংলা ব্যাকরণ | ইং ১৮০১। 

নিউ টেস্টামণ্ট প্রথম সংস্করণ ছাপা হইবার অবাবহিত পরেই (মে, 

১৮০১) কেবীকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্াপুস্তকাদ লইয়! ব্যস্ত 

থাকিতে হন । ওল্দ টেঞ্টামেন্টের অচথবাদ মুদ্রিত হইতে হইতেই 

কলেন্দের জন্য দুইখানি পুশ্তক তিনি সম্কলন করিয়া ফেলেন। 

বাইল্যাগুকে লিখিত ১৮০১ শ্রীন্ান্দের ১৫ই স্ুনের পাতে আম্মা! দেখিতে 

পাই যে, কেবীন বাংলা ব্যাকবরণটি পেইউ সমম্ই সৃঙ্কলিত এবং অর্ধেক 

মুডিত হবাছিল । গ্রীষ্টধন্দসংক্রান্ত পুস্তক ও পুস্তিকা বাধ দিলে বাংলা- 

'ভাষানিযগ্নক উহাই কেনীর প্রথম পুস্তক; উহার মুদ্রণকাধা শ্রীরামপুর 
মিশন প্রেসে ১৮০০ শ্রীষ্টাব্ধেই সম্পন্ন হইপাছিল । বাকরণটি হাল্্ছেডের 

বাকরশের আদশে সম্পূর্ণ ই'রেজীতেই লেখা । আখ্া-প্টি এইকপ 
' ছ্িল--- 

4 1 31677008101 95119508195 10108098901 20782000৫৩১ / 

৯106645৮609 11871212558, / 1801, 

প্রথম স*স্করণের পুস্কক আমরা দেখি নাই। ইও্ডিয়া অফিস 

লাইব্রেরির ইংরেজী পুম্তক-সংগ্রহের তালিকার প্রথম ভলুমে 
(ই* ১৮৮৮) ৩৯৫ পৃষ্ঠায় ইহার অস্তিত্বের উল্লেখ আছে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা 
দেওয়া নাই । ইউস্টেস কেরী সঙ্কলিত 1467087 ০] 77217897 
02764, 7). 4). (ইং ১৮৩৬) পুস্তকের পরিশিষ্টে ৫৮৭ হইতে ৬১৯ 
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পৃষ্ঠায় প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্তাবিশাঁরদ পণ্ডিত এইচ. এইচ, উইল্সন 

44190392058 07 605 0008150652 800. 10790000৭01 10, 0815, 

8৪ 800 07191065%] 90)00187 00.110810519602 নামক যে নিবন্ধ 

লিখিম্লাছেন, তাহাতে কেরীর ব্যাকরণের গ্রাথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের 

ভূমিকা হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধত হইয়াছে । প্রথম সংস্করণে তিনি 

লিখিয়াছেন- 
ঘু 10555 2076 80100 01903001788 1500 9108924৮055 0৮ 0০৮1০017 

05 টা [17381660], 0৯৮6০518705 ০৩ 6৩ 19010155100 91 11059 
70৪) 070 8৮6 050 0£ 7১৮6 5911)129, 

উইল্সন, গ্রীয়াবৃলন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে এই পুস্তকের দ্বিতীম 
সংস্করণ ১৮০৫ থ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। দ্বিতীঘ সংস্করণ প্রথম সংস্কবণের 

প্রা দ্বিগুণ আকার লইয়াছিল ।* 

দ্বিতায় সংক্ষপসের ভূমিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি-- 
90779 8170 119৮ 901610910০1 60186 0100 995 011911510505 5189 110): 

1897 000 হা 00001600069 91 9৮081100থ ৮ 20009 50551865 ৮11০16416 

1 6518 12007889. 2 98৩1৮ 0 218 20007967010 10 18 101৮5 

91006900760 €0 হাঘ9 108 006 00110511758 05065) অ1)10]) [0 ৪090006 0 

608 5৮25৮1০0208 10০2 0036 €000007801600,] 0৮9 09 886992090 0০৬ 

015. 

এই ব্যাকরণ ধনচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ক্রৌ তাহার ভূমিকায় (৪র্থ 
সংস্করণ, ১৮১৮ ) বলিয়াছেন-- 
সত পাপ | শপ পিপি শা পপি পাশ পি পিসী ব্্প স্পিস শি ৯ পি শী পাপিপস্পি১সপ সপ ২ পপি কাপ পি পাচা সস বাকা ০০০ পা প-০ল 

* ২১ সেপ্টেম্বর ১৮০৩ তারিখে সাটক্রিফের নিকট লিখি পত্রে কেরা শব 

বলিতেছেন, “] 1214 7508100600৮ 209 850851 87217201৮10 00209 

31151881075 2001 800100333. সাটক্রিফের নিকট লিখিত ২২ আগষ্ট ১৮০ 

তারিখের পত্রে আছে, «] 1020 17105182170 19077060. 2 3500175051007) ০1 

207 55136211 £ুাহারাটিহাত%180115 2৩ 0050 ০৮51) ৪10 85750) 

৪3১127050১০) 
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66081, ৯৪ 896 8296 06 6709 70276581) 2০562212026 10. 10015, ৪310 

606 0638৩ 0: 9 £2656 1916 ০৫ 086 09007058709 ০01 810৩ 10556 278 ৮9 

৬19/৬৫ ৪৮ ছি 00265 0£ ৪৮ 2:৯৮ 12008651069 265 8017 18 1656119, 

1৪ 00100155100 2০৯৮) ৪09. 813৩ 290৬8875 28709760 8755 5008176108 

৪৮9) 1658 10180168065 85৫ 70:059 06 0৮867 0০8.)065568 ৮000 92856 165 

0075, 18 1501015 167585726, 2 ৪5০190107০৫ 6180 187383889 ০1 8818. 

৫০00৮75 233086 80910: ৮৪ ছে ৮৪০১ 058)7515৩ ০]০০৮, 

11105 0168859 51010 0 7997৮০ 19919 233 ০6727881১19 6০ 012৬6 ১5ণ 

01017 9705 ৪০)]০০ট ৮1012 0930 5190 1) 0095851058 6০0 ৬181৮ 10110, 18 

₹079 6৮০1০ ডেড 060159110861568 01 0018 000, 200 জিত 0020. 

8):8806 ৮৫562) 058৮00৮1850 হাত 006 1680০011062, ৪18 

1001037080 0004) &৬ ৮87180% 01 ৮0791596717061 0৫001201012] 200 1169281ট। 

9110 8319 0 22315 100 ০07)597৮156102) 916) 00197598078 0710 805 80 0865, 

1871090) 2041)0277292) 05100568500 0৪০10517616 175586 80810 ৭, 

8৮16) 01061) 81) ৫60 (7৮5 1345৮ (টিটো 8000 গত 1099] 85165115 55001621) 09) 

[ত22] 91 50171099 5%000]0 0101900 607007008)52--৮ 

শ্রতবাং বাংলা শাম শিক্ষা ইউবোগীধের পক্ষে একাগ্তড ভাবে 

আবশ্বাক । তাহ। ছাড়া, বালা "ভাষার নিক্ষশ মভিমার কখ| উল্লেখ 

করিতেন কেপী ভুলেন নাই । 

*৮১1502885510-5 8 1%78গিহিন 10012 2ল। 82981292059 35 ০£ 

12670051500 6৮০ ৯০৪6০ 8০ 0006 2800510600৭ 06 53908201620 2002012? 

853 ৮072 01019090925 01 1১81708006০ ১1৮৮ দিকিয, 

্ [৮1018 09070 8117)00891 05 ৪0006) 60:৮6 % 71005190899 0 

[)0060800)809৮ 1806 01545 18 80510101017 104 ০৮০৮ 19017904501 100827)988 

123 055 0৮ ০1 10018- হলনাল 1102081৮৮16 082৮0880550 91875 612 ) 

1) 60০96 26 09 9205690) 00050 ৪৮592087290 09 [টোযাত2 10 6019 

[৮ 01 1271% ৮০ 87999 65৮ 1570£0895) 79৮ 15290098200 18 

৬)25086 84 20130)) 5 19708610 1:08080589) 10 ৬00 006 9088206৮401 20036? 

05090 71088 6০ 600 2002606০8৮0 15085851) 910101) 7585 05 981190 

1117500998028%8) 20০১0518609 71000188106 08892 9০908065188 01 
15500530061 659 ০9005 08 1058509 01) 136738153১৫ 2056 ০৮০৮৮০৭ 

17 ৪৫77 05৮৫ 0৮6 ০£ 10218) 008 1১002 0180751158০ 60912 5 /451509 

1 6129 01816৮01656 26০015৮০০5৮, জএ 8612000 067868100 

৬১ 061592 :.,, 
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[009 13900219925 09 001305109250 ৪9৪ 21075 ১68৫] 81199 ৮০ 622৩ 

30029816% 6080 503 01 656 06306৮ 18708038898 91 [01001 :.576001০0 1618৪ 

04 155 %)/৫৪ 31) 0100 17116005565 8,756 08005 90208508109 তি 05108 ৬৬ 

১১) 00981101090) ১৯ হায়ার শিত তে ৬0210, চি) 2090 0118৭ 

ঞঠবে 0সাতবাহা 20৭ 90814015953 দি) 00800 101058 জমে গার 

07.১105৭0 2১0201576)85 & 01500019278 800 ৯1420) 21008 80070 

[নানি 00107058803, ৬) 80980, £210 22715 06191 83000068518 20 

96১ 9862920)90 005 3৫ [1019 21087 8:স০05লা ঘন /মহী 20100058 িণা 

17608 455 0 হখ্175 নন 

কেরীব ব্যাকরণ এগারটি অধ্যায়ে বিভক্ত 1১1 বর্ণপরিচয়, 

২। যুক্তবর্ণ, ৩) শন্ব ও তাহার নিচিন্ন কূপ (বিশেষ্য ) 91 গুণবাচক 

শব্দ (বিশেষণ), ৫1 সর্বনাম, ৬। ক্রিযীপদ্,। ৭ শব্দগঠন, 
৮। সমাস, ৯1 অব্যয় ও উপসর্গ, ১০। সন্ধিপ্রকরণ, 'এবং ১১ 1 অন্বস্ন 

(৪068, )। 

এই ব্যাকরণের অনিপ্ণাপন দৃষ্টান্ত-ধাক্য ফোর্ট উইলিয়ন কলেজের 
পাঠাপুত্তক হইতে, প্রধানত: মৃত্যুঞয়ের রচনা হইতে, সংগৃহীত হইয়াছে । 
পুস্তকের শেষে একাদশ অপায়েব পর সংখ্যাধাচক শখ, এজন ও মাপের 

বিভাগ, টাকাকড়ির বিভাগ, লমঘের বিভাগ, বার, মাস ৪ তিথির 

হিসাব দেওয়া হইয়াছে । 

কেরীন ব্যাকরণ বংলা ভাষার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুস্ত* 

হওয়া সত্বেও গত দীর্ঘ দেড় শত বংসন্র কালের মধ্যে এক উইল্সন সাহেব 
ব্যতীত অন্ত কেহ ইহার সন্থদ্ধে আলোচনা করেন নাই । পরবর্তী কালে 
যে ছুই এক জনের পুস্তকে এ বিষয়ে আলোচন! দেখা যাঁষ, তাহাবাঁও 
নির্িবাদে উইল্সনেদ আলোচনা আত্মসাৎ করিয়াছেন । ১৮৫৯ 

থুটাউন্সেও এই ব্যাকরণ সঙ্ন্ধে'নিখিঘাছেন--- 



কেরী-লিখিত বাংল ও বাংলা ভাষা! সংক্রাস্ত পুস্তকাবলী ৩৩ 

80৮6 6053 ৪6800601501 11729270085 800. 5900080 &6 6009 70811-00790 

0106৮ 19070071198 05 28012, 500 0০6 00 0831980015108] 01802881005 

01১11017970 19075) (10৩17 25013677810 চা 200, 

পণ্ডিত এইট. এইচ. উইন্সন লিখিঘান্ছেন- 

11150136181] ঘটা হচেত 01107 925 0811010560০ 0501015216198 

০1120 চ১077811 010010766, চা. 605 ১০70177155501077 01065 191৮6085685 

0..018505102 08 3181১567615 085 চাহ (00275010001 05158615508 7 

10৮ 70৯10001530 2595 জঠে) 79090085400 070 ৮07)0001:011008 

0018 ৮001১০16078 0017101211515 20 005116107৭0 659 

1001%1151780015 ৮705) 80780175570৮70571707)85 0105 107 210589 ৯160 

6195 ৬0, 200. 20৮ 008150501 টি00োন155 107 0৮017) 0 সগ80৮8 

7170 1109 58117035107009 10168 যে 0000) 00)7575৬,67)00111 08500 

41018 10195110110 81115110165 7 200 61751 0৮00016৭5 207 81001015815 

28118756100825 916. 9১1] 010১1751100 15 তায় নি (8০ 10৮৮6 8৮015056601 

11705070002 01020600181 150616 5788 01115 টানা 001910950051869 

[701১110811008 1১11516038170 018 1017 01 1)171067008 27101785175 কাঠ & 

চা): 17010711069 50):11818,,, 

৩। কণোপকথন । 2::১৮৮১। প্. সংখ]! ৮২১৭। 

কেরীর এই £987797165- : পকখানি 97010717065 নামে 

প্রপিদ্ধ। পুশ্তক আন হবার অব্যবহিত পূর্পে এটি ফ্রাই লাফে” 
হ্ীনাম দেওয। আছে বলিয়া প্ুকেরত এ নামে গ্রসিদ্ধি হঠয়াছে। 

বাংলায় উহ] কেবার কিবোপুকথনা শামে পরিচিত | পত্তকারছে শেলী 

স্বয়ং এ পান দিশ।ছেন। পুঙকাটির ঘথার্থ সপধূর্ণ লাম অহী? 

3)18/0806851 18667087100 10011716566 10701801701171001 011 [ও 

19778116015521005/0 1 901878009165/ 11511516886 699 211581001298451 
189]. 

এই পুস্তক ১৮০১ খ্রীঈ্টটবের আগন্ট মাসে প্রকাশিত হর $ ইমিকায 

'৪ঠা "আগস্ট, এই তারিখ দেশয়া গাছে । বাডালা রচিত প্রথম বাংলা 

গছ্া-পুস্তক রামপান বন্ধ-প্রণীত পলাক্গা গ্রভাপানিত্য চবিক্ধঃ মুদ্রণ-গৌববে 

ইহা অপেক্ষা নাত্র এক মাসের বড়। 
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প্রথম সংস্করণের ভাষা অপেক্ষারৃত চলতি-থেষা ছিল। দ্বিতীয় 
সংস্করণ হইতে সকল পরবর্তী সংস্করণে কেরী কথোপকথনের ভাষাকে 

স্থানে স্থানে সংস্কৃত ধেঁষা করিয়! উন্নতির চেষ্ট! করিয়াছেন । 

10801007465... পুস্তকখানি নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য । অনেকে 

এই পুস্তক পন্বন্ধে আলোচনা কবিষাছেন এবং বলিয়াছেন, কেীর 

ব্যাকরণ হইতেও ইহার গুরুত্খ বা'ল। শাঁষ। এ সাহিত্োব দিক দিয়! 

অধিক । উইল্সন বলিয়াছেন, এই পুস্তক বাংলা ফ্রেজ ৭ ইডিয়মের 
বৈচিত্রো পূর্ণ। মৌখিক ভাষা শিখিবান পক্ষে সে যুগে ইহাব 
উপযোগিতা অগমেয় | 

ব্যাকরণের মত 10524997165 -* প্ুশ্তকেব প্রথঘ সংস্করণে কেবীর 

নাম আখ্য।-পত্রে ছিল ন|। ভ্ীমিক।য তিনি পিংগযাছেন-- 
1185 079 0:৮ 201815609 চি 300012683008811510, 41059 

1011095স ৪০০০ 508)910165 23261558০০9 ৫০110089  9121988158. 702 

8070)০988 ০01 2 2942565080 108605 00. 60 0159 8৮৮০ 06001861510 00০ 

109001%]1 4৮119 01 009 2০০25 8001)0৭74 00 1709 ৪1681১9153১ 1 109110%9 

%71০ 10010501060 টিতে ৪0 হিতে চাক টা ৮1110069215 দলিল ৮ 

81006290, 1)১/6 (0.228191) & 901)81061051)10 1009, 0£ &100 0071951)0 0001)0108 

06 009 00008, 

1119 6799৮ 20৮ 01 0০0৪ 6০ 2881981 10 800007704 01009 19080069, 

ত্/20100 18 0027:6106 615:০09 2৮ 59201 01 9০880620980 90097 6০ 

05886 13715657735 8150 আ010115 13620000119 90161556602 1) ৮৩ 

80157101600 0006$ 11) 01900068170 19150100865, 01৭ 70099 25969 

99300119010 570911 7016 : 900. 6০ 15090609 8100 001১11910006 01 ৮০ 

০১ 8026৭100073, 07809509115 00510515050705 (০20 006 3708506০, 

[13056 আ1]) 10777) % 08018 55005 0৫6 1১০০৮০ 10. 3০ 13917881995 

8:8008115 099900806 000:6 200 200:9. 0:8১9010) 811] 615০ ৪60000% 18 

15003090 8০ 6206 2018)050 012581050 91008 হাথে 0153 19.0£29- 
৬ 

এই পুস্তক সম্পকে কেরীর কৃতিত্ব সঞ্চলনের ও সম্পার্দনেধ, এবং এই 

কাধে তিনি থে সাহস, বিচক্ষণত1 ও বিব্চেনাবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন» 



কেরী-লিখিত বাংলা ও বাংলা ভাষা সংক্রান্ত পুস্তকাবলী ৩৫ 

সেকালের এক জন মিশনরীর পক্ষে তাহা সত্যই বিস্ময়কর । গ্রন্থের 

নচনা সম্পর্কে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের 

কৃতিত্বও অস্বীকার কর] যায় না। কেবীর সুভার অব্যবহিত পরে 

উাহার এক জন অতানু ঘনিষ্ট বন্ধু এশিযাটিক আ।র্নালে নিখিয়াছিলেন-- 
88 ৪ড10018 68০ 017069] 60090517095 01 1018 নিও, 0 2080 

1006106 £ ধরো 0৭101 09210009000) 105 130178511 51071 2061180 

00110101699. 171)68. খয/':0 (91280080010 6১9 ৩1181105] 105106711) 0৮০- 

191১1 7 8010৭101159) 8710 হাথেছ ৮ 19) ০0000109710) 1081066৮01 ঠ19 

876000701056৮ 0008 থ1৪চা0িত।ত ৫ ৮0 াইনি 2100 লি 0 এনিয়ে 1৪ 00869 

0৫. 18001175105 0৭ 5411] 10151091760 [00 85-69 89 ল০৮015007 800098 

১ 81009 10115)95 ০1)10)16)701 ৮000000 6৮৮80৮10ম 01 78601, 

সে মুর পরিতদের গঠনাপ সহিত তাহাদের লিখিত ও অনুদিত 

পুস্তক মারফত মাশাদের যে পরিচয় সাছে, তাহাতে আমরা মনে 

করিতে পাবি, মুতযজয় |বছ্চালস্কারই এই সকল কথোপ-খুন গঠনার জন্য 

সম্ভবতঃ দ!সী। অন্ত কেহই তাহার মত মৌ।এক ভালা! এব প্রচলিত 

ইডিযম সঙগঞ্জে ওয়াক্বহান হিলেন না। শ্টাহার কথোপকথন- 

পারদশিতার পাধচয় আম্পা তাহার “বিতরণ খিংতাগন? হিতোপদেশ, 

নি গ্রাবোব চাত্িক।'য় ঘথেই পরিমাণে পাইখাছি | খাপ, কেবীর নামে 

যখন পুষ্ঠকটি বাতিক হইয়াছে, আজ ॥ঞণ প্রশংসা কেবীরই প্রাপ্য । 

£)6/99%85 "" প্ুস্তকখানিতে চাকণ ভাড়া করণ, সাহেবের 

গনুম, সাহেব ও মুনপি, পগামশ, ভোজনের কথা, খাথা, পরিচয়, ডমির 

কথা, মহাঙ্গন "আসামি, বাগান করিপার হুম, ভদ্রলোক ভজ্ুলোক, 

প্রাচীন প্রাচীন, শুপারিস, মজ্রের কথা বার্তা, থাতক মহাজনি, সাধু 

খাতকি, ঘটকালি, হাটের বিষয়, দ্বীলোকের হাট করা, খ্বীলোকের 
কথোপকথন, তিমরিয়া* কথ, ইজাবাণ পর্থামশ, ভিক্গুকের কথা, কাম 

প্পপীস্পিস পল পপি পেশী তি পি পপর ৭ উপ আই আপা পিউ ্পিউা অন ৩ ওজর পাহিজা আো শা সা শত ০৮ পে সস 4০০ আব এ জপ পা 

* তিররিয়। ক লেলে, 951,0771)50 | 



৩৬ উইলিয়ম কেধী 

চেষ্টার কথ, কন্দল, শ্রীলোকের হাট করণ, যাজক ও ধজমান, স্ত্রী লোঁক 

স্ত্রী লোক কথা বার্ভা, মাইয়া কন্দল, জমান ধাজকের কথ, জমিদার 
রাইয়ত এবং কথোপকথন--মোট একত্রিশটি অধ্যায় আছে। মুল 
বাংলা বাম পৃষ্ঠায় ও কেরীর ইংরেজী অস্থবাণ দক্ষিণ পৃষ্ঠায় ছাপা। 

“জমিদার রাইয়ত” বৃহণ্তম অধ্যায়, জমিদার ও প্রজার মধ্যে যত দূঝ সম্ভব, 

প্রায় লকল বাস্তব আলোচনাই দেওয়া হইয়াছে । শেখ অধ্যাষ 

“কখধোপকথনে” সাধারণভাবে বিবাহ, ঘটকাঁলি, পণ, বিবাহরাত্রির 

খাওয়াদাওয়। ও রোসনাইয়ের কথা * খাকি সকল অধ্যায়েরই বিষনু 

শিরোনামাজ দেওসা আচে । অভন্সধো তিয়বিনা কথা, ভিক্ষুকের কথা, 

হাটের বিষয়, স্বীলোকের হা? করা, মজুবের কথাবাক্ী, স্ীলোকের 

কথোপকথন প্রভৃতি অপ্যান এযনই সহজ এবং বাস্তব ভঙ্গীতে বাচত 

ষে, এগুলি পড়িলে টেকটাদ খাকুন, হুতে:ম ও দীনবন্ধু মিন্ষেন কথখ। মনে 

পড়ে। খ্রীক্ধন্ম-প্রিগরক পাদরি এব” ফোর্ট উহ্লিয়ম কলেঙছের সংস্কৃত ও 

বাংলা বিভাগের শ্রপান অধ্যক্ষ হইয়া কেপী ষে তাহার সঙ্কলনে “কপ্দল” 
ও “মাইয়া কন্দল” 'অপ্যায় সন্গিবিষ্ট করিতে ছিখ। করবেন নাই, উহাতে 

তাহার যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মনোগ্রন্টির পরিচয় পাই । অনেকে 'গই 

কারণে তাহা নিন্দানীদ করিয়াছেন , কিন্তু বাংলা ভাঁষার সব্বপ্রকার 

সম্ভাবনা! ও প্রকাশ-বৈচিত্যের পরিচষ দিতে বসিয়! কেবী বাকাছুষ্টির 

জন্য নাসিক! কুঞ্চিত করিতে পারেন নাই । বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের 

সকল ছাত্রের এই “কথোপকথন” বইখানির সহিত পরিচিত হওয়া উচিত 

আমরা কৌতৃহলী পাঠকের জন্য ১৮০১ ক্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ 

হইতে নীচে সামান্য ছুই একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম । বা'লা ব্যাকরণের 
দিক দিয়া এই বইখানি লইয়া বিশেষ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন । 

স্পস্পস্প পিসি ০০ শাশীশিশী শি তি শে তি পপি পাপে শশী শি শী শা নিপাশসিপশাশি শিপন পা উস রা 

* দুলপ্াপা প্রস্থমালার ১৩ সংখাক পুস্তক হিসাবে ইহা মুজিত হইয়াছে । 



মজুরের কথা বার্তা 

খঠানা কায়েতের বাড়ী মুই কাষ করিতে গিয়াছিন্্র তার বাড়ী 

অনেক কাষ আছে । তৃই যাবি। 

নাতাই। মুই সে বাড়ীতে কাধ কবিতে যাব না তারা বড় ঠেঁটা। 

মুই আব বছৰ তাৰ বাড়ী কাধ কবিয়াছিপাম মোব দুদিনের কডি 
াবামঙগাদগি করিয়! দিলে না মুই "স “বটার বাড়ী আর যাব না। 

কেন ভাই । মুতঠত 'দোখলাম মে মান্ম বড় খানা যোকে আগ এক 

টাক। দিয়াছে সাব কতিয়াছে ড১ আর লাক শিল্পা আলিম মৃত আগাম 

টাক দিন তাকে । 

আচ্ছা] ভাই । যদি তুই মোকে সে বাড়ী নয়! ষাবি তবে মুই 

হোপ ঠাই মোন খাটুনি নি? । 

জাল ভাহ। ডৃষ্ট চল তোন যত খাট্ান হবে এ মুই তোকে দিব ।""" 

স্ত্রীলোকের হাট কর] 

'আফুটে সকাল করে চগগ সুতা না বিকেলে তো স্থুন তেল বেসাতি 

পতি তবে ল।। 

ওটে বুন সে দিন কলাপাটার হাটে গিয়াছিলাম তাহাতে দেখিয়াছি 

তার কপালে আগুন লাগিয়াছে। গোড়া কপালে ষ্াণি বলে কি 

আট পণ করে শ্তাধান। মে সকল সুষ্ঠ আমি এক কাহন বেচেটি টে। 

সে দিন দেখে আব হাটপানে মুয়াতে ইচ্ছ। করে না। চল দিকি 

যাই ন। গেণে তো হবে না খলে বেসাতি পাতি কিছু নাই ছেলের ভাত 

খাবে কি দিয়! আর আধ সেগটাইক কাপাইয শ্ানিশে হবে। 



উইলিয়ম কেরী 

ওগে! দিদি স্থাত! আছে। বাহিত কর দিকি দেখি। 

নারে তোরে আর স্তা দ্রিব না আর দিন তৃই যে স্ৃতা হাটকিয়াছিলি 

'কাহাতে আম।র স্থৃতা! নষ্ট হইয়াছে। 

ওটে পাগল বুদ । দেতো দেখি গে'চের হয়তো নিব |... 

কন্দল 

আব শুনেছিসডে নিশ্মলের মা । এই যে বোণে মাগীর অভঙ্গারে আব 

চকে মুখে পথ দেখে ন।1 হ্াছাণ । ফানি যে আমার ছলে পথে 

ডাগিয়াছিল ভা "এ বুড়া সাগী তিন ঢাবি ছেলের মা করিপে কি রক্ত 

কলমিওা অমনি ছেলেণ মাযার উপর তলানি [দয়া গেল! সেউহইদেন 

মাইৃটেপ বাছা] জ্বরে কাউিরে পুড়েছে এমন গরবাশুকি বললে আব।বু 

গালাগালি ঝকড়া করে। এ ভাতাব খাগ সর্ধবনাশির পুতান। মন টিন 

দিনে উহার তিণভা বেঢার মাথা খাউঞ্ খাটে বসে মঙ্গল গাউক ! 

হালে] ঝি ক্গামাই খাগি কি খলছিস। কোয়া শুনছিস গে! এ 

আটকুডি রাডর কথা । তুই আমার [ধ অহস্কার দেখিছি। তিন কুলখাগি 

আম কি দেখে শোর ছেলেও ষাথার উপব দিয়া কলসি গিয়া গিযাছিলাম 

যে তুহ ভ্াত্তার পুত কেটে গালাগাল দিচ্ছিস। তোর ভালও।র মাথ। 

খাই হালো ভালভড। খাগি তো বুকে কি বাশ (দয়াছিলাম হাডে। 

থাকলে। ছ্ারকপালি গিদে'প থাক । তোর গিদেরে হাই পল 

প্রায় । যদি আগার ছেলে কিছু ভাল মন্দ হয় তবে কি তোর হট। 

ভিটা ক্ছি খাবে যা মনে আছে তা'করিব। তখন তোমার কোন 

বাপে বাদে খাই দেখিব। হে ঠাকুর তুমি বদি থাক তবে উহার তিন 

বট খন, পাপের কামড়ে আজি ব্লাত্রে ম্জে। ও যে কালি প্রাতঃক লে 
যর 



কেরী-লিখিত বা'লা ও বাংলা ভাষ! সংক্রান্ত পুতস্তকাবলী ৩৯ 

বাছা করে কাশ তবেই ও অহঙ্কারির অস্কারে ছাই পড়ে । ভা বউরাড়ি 
তোর মব্বনাশ হউক । তোর বংশে বাতি দিতে যেন কেউ থাকে না। 

ওপে!। তোর শাশে আমার বঝ| পার ধলা ঝাড়া ধাবে। তোর 

ঝি পুত কেটে দি আমার ঝি পুতের পাযর়। বালে! যা বারোছুয়াজি 

ভাড়ানি হাট বাঙক্গার কুড়াশি খানকি যা। তোর গালাগালিতে আমার 

কি হবে লে! কুঙ্দলি। 

'আঈ২। এমন কম কি ও দেখে করেছে তা নঙে। ওও পোয়াতি 

ধটে। যাবশ। তুইও খা। প্ষাউক। আর ঝকড়া কঙ্শলে কাজ 

নাছ। পাড়াপছাস বাতি পোষাইলেই দেখা তবে এড বাড়াবাড়ি ফেন। 

7 ওল্ড টষ্ট(মেন্ট--মোশার ব্যবস্থা । ইৎ ১৮০২। 
টমাস, রাধগাম বন্ধ, মাশমান ও ফাউন্টেনেখ আংশিক সভাযতায় 

নন্দিত বেবী ও টেপ্টামেতের চাবি খণ্ড ১৮০২ হইতে ১৮০৯ 
বাঙ্াষের মধো বাতির হইসাছিপ । শ্রথন খণ্ডের প্রকাখকাণ ভুলক্রমে 
আ')-পহে ১৮০১ শ্বীগগাব্ব বলিয়া উলিখিত খাকিলেও উঠা প্রর্কতপক্ষে 
১৮০২ শ্রীগান্জে প্রকাশিত তখ । পুখ্থকেল আখা-পঙ এইবপ-- 

ধশ্মপু্তক / তাহা ঈশ্ববের সমন বাকা ।--/ যাহ] গ্রাকাশ করিয়াছেন 

মন্ধুমোর ত্রাণ ও কার্যাশোধনাতর্২ / তাহার প্রথম ভাগ যাহাতে চায়বগ--/ 
মোশর বাবস্থা] 171 মিশরালের বিবরণ 17৮1 দীতাধি- 1 ভূবিযাত বাকা।--/ 
মোশার বাবস্থ1 ঠঞ্জমা হইল ভেরি ভাবা হইতে 1--/ গীরামপুরে ছাপ! 
হইল 1--/ ১৮০১ 

1106 4,877658901০]) বা মোখার ব্যবস্থা অথাৎ ওল্ড ঢেষ্টামেণ্টের 

প্রথম থণ্ড যে ১৮০১ শ্বীষ্টাবে প্রকাশিত হয় নাই, তাহার প্রথাণ কেরী- 
মার্শমান-ওঘ়ার্ডের ১৮ ডিসেম্বর ১৮০১ তারিখের একটি চিঠিতে পাই । 
তাহাব। লিখিতেছেন-- 

ন 



৪৭ উইলিম়ম কেরা 

[159 চি৪6 ০009 01 609 010 798$5%006736 55 708015 00511 007১6582 

*45,১ 6০ 8৯ 610265-60270 90558106901 01,০009, 

১৮০২ শ্রীষ্টাব্দেব ১৬ই জুলাইয়ের চিঠিতে দেখিতেছি-- 

[1079 1856 ৪10৩৮ 91 606 [909100015 11] 009 [১066৭ 06৮ আ৪০ার £ 

9৮0. ৪ €:0 ৮০০6 6০ 0306 6569 15৪৮ ০1175 00 0709 01 6৮ 69868,70577, 

10017201756 ০০ 22 3০102307228 ৪০178, 009. 1)01)0790] 17019801005 

12898120507 18715 হিট টাগগছে 0701619705 ৮9 0911889 ৮ 0979069, 

অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেন্ট প্রথম এঞ ১৮০২ স্রীষ্টা্দে পুলাইয়ের শেষে বাহির 
হইয়াছিল । ঠিক এই সমধষে কেরী ধান্লা ভাষা ও লাহিস্ছা সম্পর্কে 
আরও কিছু কাদ করিতে বা কবাইজে ঘনস্থ করিতেছিলেন, ভক্টগ 

বাইল্যাপ্ডের নিকট ৩১এ আগস্ট তারিখে লিখিত তীহার পত্রে আঙা 

জান। বাগ । তানি লিখিযাঙ্গেন-- 

159 80379 11230 0৮৪ বব 99281111006 1১300 01 &ে ঘট ও 

ড/1131) ]00.900956 ৮০ %1:116 171 13701815159 আগেও 0৯121) 159 0:০৭ ৮০ 

$153 09565 91 6105 99075 03086 6205 ০5101 5৮ 8 00৮৯০০01185 

৮০ 60003411011 [নিচ] 60 তে ১0১৫0 ৮) শা তত 0৮ 

21100106001 ৬ 22121056000 মা0500 9810151১151 00020811076 2 

91001010 09$500% 1700৮ &দ্তে )00200790. 17204,,, 

বাহির ভইয্জা থাকিলে এত পুপ্ছকেদ সন্ধান আমব! পাই নাই । 

৫-৩। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের 
মহাভারত | ই ১৮০২ 

১৮০২ গ্রীষ্টান্দেই কেরী কর্তৃক কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীবাম 

ঘামের মহাভারতের সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রক্ণাদিত হয় । 
মহাতীরতের ছাপা সুরু হয় আগে, ইহা চারি খণ্ডে সমাঞ হইরাছিল । 

রামায়ণ পাচ প্রুণ্ডে প্রকাশিত হয়। বন্তমানে আমরা বাজারে যে সকল 

রামায়ণ-মহার্ডাবতের সংস্করণ দেখি, তাহার প্রাঘ প্রত্যেকটিই শ্রারামপুর 



কেরী-লিখিত বাংলা ও বাংলা ভাখা সংক্রান্ত পুস্তকাবলী ৪৯ 

মিশন প্রেসের আদর্শে মুদ্রিত । পণ্ডিভ জয়গোপাল তর্কালক্ষার পরবর্তী 
হস্করণ কৃতিবাস-কাশীদাদের উপর কলম চালাইস্বা “অবিশুদ্ধ” মুপকে 

বিশুদ্ধ করিয়াছিলেন । 

৭) ওল্ড টেষ্টামেন্ড- দাউদের গীত। ইং ১৮০৩। 

গুন্ড টেস্টামেণ্টের তৃতীয় খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ডের আগেই ১৮৩ 

খ্রী্টাঞ্ধের জাজুয়ারি মাসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। আখ্যা-পক্র 

এইবপ-- 

পাউদেব গীত ।--/ এনং / ফিশ তীহার গুবিষ্তুৎ বাকা ।---) শ্রীরামপুরে 

ছাগপ। হইল / -- ১৮৩ / ৮ . 

এই পুস্তক কোট উইলিয়ম কলেগের পাঠাত।জিকাতুত্ হইয়াছিল 
এব" ইহার এক শত খণ্ড ৯৮০ হিসাবে কলেজ কর্তৃক ক্রীত হইম্াছিল। 

তারেক আখ্যা-পর্রে গকাশকাল ১৮০৪ শ্রীষ্টান্্ ভুল । 

৮! ওল্ড টেষ্টামেণ্ট--ভবিষ্যপ্ধাক্য । ইত ১৮০৭। 

৮ মাচ ১৮০৭ তারিথে আমোবকার ব্রাউন বিখবিগ্যালয় 

কেগ্াকে “উক্টপ্ অব ডিভিনিটি' উপাধি প্রদান করেন। এ বঙ্সয়ের 
৮ই ডিসেখর তারিখে তাহার পত্রী ডরোখি দীর্ঘ বারো বৎসর কাল 

উ্লাদরোগগ্রন্ত থাকি! মৃত্যুনুখে পতিত হন। এ বখসরেই ওল্ড 
টেস্টামেন্টেগ চতুর্থ বা বেষ খণ্ড (ইশায়/-যালাচি) প্রকাশিত হয়। 
আধ্যা-পঞ্জে শ্রমঞ্মে ১৮০৫ খ্রীষ্তা মুদ্রিত হইয়াছে । আখ্যা-পত্রটি 
এইরূপ 

ঈহ্বরের সমঘ্ বাকা ।-” / মানুষের আশ ও কার্যাশে ধনাথে / ব।হা প্রকাণ 

করিয়াছেন ।_-/ তাহাই / ধর্পুস্তক।/ তাহার প্রথম ভাগ ঘাহাতে ঢাক 
বর্ট।- মোশাকরণক বাদছ11/ ছিশর।লের দ্িবযণ।-- / গীতাদি 1.» 



৪২ উইলিয়ম কেরী 

ভবিদান্বাক্য। ! তাহার চতুর্থ বর্গ ভবিষাদ্বাকা এই ।--1/ এত্রি ভাষ! ছইতে 
তর্জম। হইল ।-_ / প্ীর়ামপুরে ছাপ হইল ।-_- / ১৮*৫ 

৯। ওল্ড টেষ্টামেন্ট- স্লিশরালের বিবরণ ॥ ইং ১৮০৯। 

১৮০৯ শ্রী্াদের ১ল! জানুয়ারি কেরী ,কলিকাতার লালবাঞ্জার 

চ্যাপেল প্রতিষ্টা করেন এবং ৩৪নৎ বউবাজারে বাসা ভাড়া করিয়া 

কলিকাতাতে একটি পাকাপাকি নকমের আশ্রম স্থাপন করেন । জুন 

মাসের ২৪এ তারিখে এন্ড টেস্টামেন্টেষ শেসাশ অর্থাৎ দ্বিতীক্ষ খণ্ড 

প্রকাশিত হইয়া বাইবেল সম্পূর্ণ হয় । এই পুস্তকের আখ্যা-পত্র 
এইরূপ-- 

ঈশ্বরের সমন্ত বক্য।/ বিশেষতঃ / মনুষ্যে আণ ও কাধ্যসাধনার্থ তিনি 

যাহা প্রকাশ | করিধাছেন ।--1 অর্থাৎ / ধন্মপুস্তক। / ভাঙার প্রথম ভাঁগ-- 

যাহাতে চারবগ | মোশার বাবস্থা ।--- 1 বিশজরের ব্বিরণ ।-- | গ্ীতাদি।--1 

ভবিধাদ্ধাকা।--/ তাহার দ্বিতীয় ব্গ অর্থাং মিশরালের বিবরণ এট 1--/ এখি 

ভাষা হইতে তমা হইল । / শ্রীগামপুরে ছাগা। ঠইল 1--1 ১৮৯৯ /-- 

বাইবেল সম্পূর্ণ প্রক(ণ করিয়া কেরীর মানসিক উত্তেজনা এত 

অর্ধিক হয যে, তিনি সা'ঘাতিক অত হইয়া পডেন। জীবনের একমাত্র 

কাম্য বু ঘাত-প্রতিঘাভ এবং প্রতিবন্ধকেন মধ্য দিয়] দধিগত হই বাদ 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রবল জ্রুবিকারে আক্রান্ত হন এবং ছুই মাস কাল 

এয্াশারী থাকেন । তাহ।র জীবনের আশা একেবারেই ছিল ন|। এই' 

সময়ে ভক্টর মার্শম্যান ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাহার বদলে কাজ 

কবিক্লাছিলেন । 

১০। হইভিহাসম্ালা। ইৎ ১৮১২। পৃ, ৩২০ | 

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কেরী-সম্পারদিত “ইতিহাসমালা' 

প্রকাশিত হয় । কেরীর বাংলা এবং অন্তান্ত ভাষা রচনা লইয়। পণ্ডিত 



কেরী-লিখিত বাংলা ও বাংলা ভাষা! সংক্রান্ত পুস্তকাবলী ৪৩ 

উইল্সন প্রভৃতি সমসামগ্িক পণ্ডিতের! যে সকল আলোচনা করিয়াছেন 
এবং পরবর্তী কালে যে নকল আলোচনা হইয়াছে, তাহার কফোনটিতেই 
এই পুস্তক সম্বন্ধে উল্লেখ মাত্র নাই! ১৮০১ হইতে ১৮৫২ শ্রীষ্টাবের 
মধ্ো শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে বা অন্তত্র বালা গদ্যে এবং ইংরেজীতে 

বাংলা ভাষা সম্বন্ধে (বাকরণ-অভিধান ইত্যাদি) যাহা] কিছুই ছাপা 

হইয়াছে, মায় বাইবেল 'এবং আইনের বহি পধ্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম 

কলেজের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য, তাহার প্রায় সকলগ্ুলির একাধিক 

কপি ( অধিকা-শ ক্ষেঞেই এক শত কপি) কলেন-কর্তীপচ্ষ ক্রদ্ধ 

সরিষাছেন এ কলেজের জন্য মুর্রিত ৬ শীত পুস্তকের তালিকা 

কলেজের কাবাববরণে সময়ে সমযে বাহিগ হইয়াছে । প্োবাক ১৮১৮ 

আগ্রান্ধ পথাশ্ মুধিত প্রান্তকের তালিক। দিয়াছেন । পরম আশ্চর্যোর বিষয় 
এই যে, »গ্জাপি পকবী-স্ক্ষলিত ভতিহ।সমালান নাম নাই । লও 

তাহার তপকাম এই পুত্তকের নামোতেখ কদেন নাই । শ্রীরামপুর 

মেখবেত এ ( দশটি ) মিশন পপ্রসে মুত পুঙ্ছকের তালিকা হইতেও 

উিতহাস্ধালা বাদ পড়িয়াছে 1*. ইহার একটি মাঞ্ কারণ এই হইতে 

পারে যে ১০ মাছে (১৮১২) অগ্নিক1প কিতিহাসমালা'র অধিকাংশ 

ক্ষপি প্রান যায়, শুতরাশ কোর্ট উহলিয়ম কলেজে এই পুন্তক পাঠ্য- 
সারবে দ্রেগথা সষ্তব ম নাত | পুত্তকেদ আখ্যা-পঞ্জ এইরূপ 

$তিহাসমালা। / ০0714 90110901920 / 01 / 677145 1 721 685 

13030851920 1589)£85685- 110211058৭0 (00 5%200981180010385 1 3৩ 

৯. (3৮০৯ 10০7) 11111950)0 06 600 98008152165 13915871095 0৫ 

ট1%0256৮৮ 10808855985 4 01831 0০01985 ০1 ০৮ /1101522 

50752729079 : 1 0৮15691 %৮ 6703 318548014/171984- / 1819. 

* ত্রীয়াদন ভাহার 775 2০72 25205024445 0 48 15670722)056 24৫788501৮7 

০7455 পদকের শেষে এই দশটি মেময়েস-এর একটি সংক্ষিপ্ত তালিক! প্রকাশ করয়াছেন। 



৪৪ উইলিয়ম কেবী 

"ইতিহাসমালার যতগুলি কপি আনবা দেখিযাছি, তাহাদের 

কোনটিতে কোনও ভূমিকা নাই । কেবীর শ্রত্যেক পুস্তকেই ভূমিকা 

আছে, এটিতে না থাকাটাও বিস্ময়কর । এই পুন্তকের একাধিক খণ্ড 

বজীয়-সাহিতা-পরিষদ গস্বাগারে আছে । 

“ইতিহাসমালা" নাম হইলেও এই পুস্তকে ইতিহান অতি অল্পই 

আছে। “ইতিহাসমাল। বিবিধ বিষয়েন ১৫০টি গল্পের সমান, গল্পগুলি 

বিভিন্ন স্থান হইন্সে আজত, সকলগ্ডলিই আঅস্থবাদ। কেরী সম্ভবতঃ 

এক্ষেত্রেও সন্পারক ও স্গলনকর্থা | 

ইতিহাসমাশাশ্র ভান! ফোটি উইলিদম কলেজের ভ্রাণমিক যুগের 
ভাষ। মপেক্ষা অনেক উন্নত এবং গগ্তর»নাস একটা স্টাইলএ ইহাতে 

লঙ্গি৩ হয়। গন্পগালর 'অধিকাংখই ব্যর্প প্রধান, বত্তিশ সিংহাশলেন 

টুকর! টুকর। গল্পে সত কেরী যদ স্বধং এগুপি রচন। কশিয়। থাকেন, 
তাহা হইলে বলিতে হইবে, বাইবেল-আন্বাদের আ।ড়ুতা তান ইহাতে 

বজ্জন করিয়াছে ন--বশ্য 'কঘোপকথনেসর আবেগ লাবলীলত! ইহাতে 

নাই, কন্ক ভাষ|। নিভাশ্ক নীবসও নব । সামান্ত পৃষ্টা উদ্ধৃত 

করিতেছি--- 

৪8০ চত্বীরিংহশ কথা 1-- 

এক রাজার অতিন্ন্দরী কন্ঠ! ক সে হরিণীবদন! জ.ন্ময়।ছিল রাজ 

তাহাতে সদা ভাবিত কি ক্রমে বিবাহ হইবেক স্বীকাব কেহ করে না এই 

মতে প্রায় বার, তের বৎসর বয়ঃক্রম হহীল। এক দিবস রাজ! ভাবিত 

হইয়া স্ভামঞ্ধোে বনিক প্রতিজ্ঞা কারলেন রাৰ্রি প্রভাতে প্রথমে বাহার দুখ 



কেরী-লিখিত বাংল! ও বাংল! ভাষা সংক্রান্ত পুত্তকাবলী ৪৫ 

দর্শন কাবব তাহার সহিত কলাই কণ্ঠার বিবা দিব । পর দিন প্রথম 

এক জন মান্বখুকে দোখিয়! প্রতিক পালন কমিলেশ। মনিপুর এক 

দিন পাজকন্তাকে িজ্ঞাসলেন তোমাব হবিণীবদণেণ বিববণ কি বন্ধ 

কাহল হবে কাহ শুন বাদ তানি ইহার পাপ্তকার কছিতে পাৰ তবে আমার 

মনুযোব মুখ হরতে পাহিবেক শুন আমি সাতিম্মরা পুর্ব গগ্মে হরিণী 

ছিলাম চিরক॥ গর্বতের মধ্যে এক 2 অতিবড় পপ আছে চন্ধে! যে যে 

মানস করিয়া পাণ শাাগ করে হার জনান্তীবে তাহাই সঙ্গ হয় অতএব 

আম রাবণু। পরব ৬ঠ মানম কবিয়া জাগাতে পাওয়া হলাম বস্তু 

শাঁয়াব মণ্ডকে এক সহ লাগন! মাথা উপরে ছিল সবাঙগগ জল মধ্যে 

ঘ কারণ আমার এ দশা কমি যদ দেঈী মাপা ভথায় খাহয়। সেই জল 

আরে] কলিদ্কা দিতে পা তবে আমার অক সমুবা।কএ হম মান্ত্রপু্জ 

ত]হ। গুাণমুা! .পই |৮এক6 পুববতে গিয়া সে অতি কবলে খাজকক্যাণ 

নইব্েণ মস্তক হইল । প্াঙজগা পোখয়া সবং বিবধণ ছলিষ়া অঙ্িতষ্ট হইস! 

নাযাপুদণি আছ 91%) এয প্রাজ। করলেন ইত 1৮১ 

পামরায বন ব্রাঙ্ঞা প্রভাপাধিজা চন্ির? হতে মাহ বারো 
, বহসতের নবো খা ক ভাষাৰ এই উন্নতি কেমন কশিয়। সপ্তব হল, তাহ 
বাঝতে হইপে পর ওত-মূন্শীগণেক সমবেত চেষ্ট। ও কেগণ দৈঙ্জানিক 
নদ্দেশেব কথ! স্মপথ করিতে ভইবে 1 99210%5 বু] ভাসার গু পস্তটা 

সেখ বেশ শপ কিযাহ বুঝাইয়া পিযাহিণেন এবং ফোর উঠলিয়ম 
কলেঃজর বা পাহস্কভাবিঞ।গের অপ্্গ িনাতব ভোদা বিশুদ্ধতার 

প্রতি তিনি কড়া নগর বাপিয়াছিদেন ॥ ফারসা মিঅণেব প্রতি ভ্যিনি' 
অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন । হিতিভাপম।লা় সেরূপ ভাখালঙ্করের দৃষ্টান্ত 
পাওয়া ধার প1। 'ইতিহাসমালার আবু একটি “কথা” উদ্ধৃত 

করিতেছি -- 



৪৬ উইলিয়ম কেক্সী 

১৩৪ চতুস্ত্রিংশদধিক শততম কথা ।__- 

সাধু স্বভাব এক ব্যক্তি পথে যাইতেছিলেন তথ।তে এক সরোবরে 

কথগুলি লোক বড়িশীতে মাংলাদি অপণ করিয়া! মৎ্ন্য ধরিতেছে মতস্যাসকল 

আহারার্থ আসিয়া আপন২ প্রাণ দিতেছে এ সাধু এইরূপ দেখেয়। 

নিকটাস্থত এক রাজসভাতেে গিস্া! কহিলেন অদ্। পুক্ষরিণীর তটে আশ্চর্য 

দেখলাম সভাস্থিত ব্যক্তির কঠিল কি তিনি কহিলেন দাতা ব্যক্ত নরকে 

যাইতেছে এবং গ্রহীতাও প্রাণ ত্য/গ করিতেছে তখন কোন সত্য ব্যক্তি 

কঠিল এমত হয় না কেনন। দান করিংল উত্তম গতি হয় এবং গ্রহণ করিলে 

নিরপরাধে প্রাণ নাশ হয় না এই কথ শুনিয়া! সাধু কাহলেন থে আহানেব 

আশ। দিয়। নিকটে বডিশ মাংসার্দি দান কৰিলে বিশ্বাসঘা তকেব পাপ 

ভাগ করিতে হয় মতএব এমন দাতার অবশ্য নপক প্রাপ্তি হইন্তে পারে 

এবং এ মাংস আহারলোভি যে মৎস্যাদি তাতারও অবণ্ঠ প্রাণ নাশ 

হইতে পারে এই কথ? শুনিয়া সকলে জানিলেন ষে দাতারও নরকপ্রাপ্তি 

সম্ভব বটে এবং গ্রহীতাবও এ মুত্যু সতা বটে ইতি 1-- 

'ইতিহানমালা”য় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়বিধ গল্পই আছে এবং 

হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্ প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত উত্ন ছাড়াও অপেক্ষারত 
আধুনিক ধনপতি-খুল্পনা-লহনা, রূপগোস্বামী-সনা তনগোম্বামী-কথ| 

দেওয়া হইয়াছে; প্রসিদ্ধ চোরচক্রবন্তী এবং আকববের ব্রাঙ্ষণ-মন্ত্রী 

বীববরের কথাও বাদ যায় নাই । অনুবাদ কি পরিমাণে গ্রাধল হইতে 

পাবে, “ইতিহাসমালা"র গল্পগুলি তাহার দৃষ্টান্ত । 

“ইতিহাসমালা'র শেষ গল্পের শেষে একটি ছড়া-জাতীয় গণ্ভাংশ 

নন্নিবিষ্ট আছে; সেটি এমনই অপক্ধপ ষে, উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ 

করিতে পরিলাম না । 



কেরী-লিখিত বাংলা ও বাংল। ভাষ। সংক্রান্ত পুস্তকাবপী ৪৭ 

মাছ আনিলা ছয় গণ্ড। চিলে নিলে ছৃগণ্ডা বাকী রহিল যোল তাহা 

ধুতে আটট। জলে পলাইল তবে থাকিল আট ছুইটায় কিনিলাম ছুই আটি 

কাট তবে থাকিল ছয় প্রতিবাষিকে চারিট। দিতে হয় তবে খাকিল ছুই 

তার একট! চাখিয় দেখিলাম মুই তবে থাকিল এক এ পাত পানে চাহিয়। 

দেখ এখন হইস যদি মান্থুষের পো! তবে কাটাখান খাইয়া মাথান থে! 

আমি মেই মেয়ে ক্টেই হিসাব দিলাম করে *.। 

১১। বাংলা-ইংরেজী অভিধান । ইং ১৮১৫-২৫। 
বাংলা ভাষা ও সাতিত্যোর ইতিহাসের দিক পিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ 

একটি উল্লেখষোগ্য বস | কেবীর যুগাঙ্থকারী বাংলা-ইংবেজী অভি- 

ধানের প্রথম খখ্ডচের প্রথম সংঙ্গরণ এই বসব বাহির হয়। কিন্ত 

গোচার দিকে বড় হলফে ছাপাতে এই অভিধান এমন অতিকায় 

আকার পারণ করে যে, কেরী শভিধানের বাকি অংশ সেই বড় হরফে 

ছাঁপা বন্ধ করিয়া! বিশেষভাবে অভিধানে জন্য প্রশ্থত ছোট হরফে 

আবার গোডা হইতে হাপিতে আস্ত করেন,* ফলে কেরীর বাংলা- 
ইংবেদী আভিধানেব প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের বিক্রয় ও প্রচার বন্ধ 
কিয়া দেওঘ! হয়। ১৮১১ শ্রীগান্সের ১০ই ডিসেম্বর বাইল্যাগুকে লিখিত 

 কেরীব একি পত্রে দেখিতে পাই-- 

1500 1501 19711001200 ৫1560100655 9£ 06 13908511, সা20101) সা1]] 

৭ 1005655 1%7965 0০৪ 4 10559 £06 6০06 980, ৫9:6০) 2708 0408 9$ 
29৬৮ 81099870070 22561666575 56 195৮৩ 00 559৮) 06175820089 
01৪ (080 8709 870 067১018, 

ফেবাঁর মত্ত পরেই “এশিয়াটিক জার্নালে, এই অভিধান প্রয়জে 
লিখিত হউথাছি ল--- 
চে পেপসি ৮7 ও পাকি পাপী শ কত জি ২৯ শত পেশী শি আচ পচ 

ট 

পা সস আপ সপ পা ০০ সপ শা শপ পাত ওত অজ পে 

* ৮059 808৮ 0100109 5৪ 0117691 101815 7; ৮০6 61)০ &50081570701981 
০0 2৫০2663 09108 ০870৫ 11919 6০ 65৮907 659 0৪6 60 842. 10901050016858 
৪728, 16 ৪ 50058059019 100125050,,,,,-স্রু, রি, ম118০5, 
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০1 00225 07000018508, 

প্রথম খণ্ড প্রথম সংস্করণের অভিধান আমর। কুত্রাপি দেখি লাই, 

কেনও পুরাতন ক্যাটালগে ও এই সংস্করণের উল্লেখ পাওষা যায় না। 

কেরীর অভিধানের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংকরণ ১৮১৮ শ্বীষ্ঠাব্দে (১৭ই 

এগ্রসিল ) এবং দ্বিতীয় খণ্ড ছুই ভাগে স্পূর্ণ ১৮২৫ গ্রাষ্টাব্ধে (৭ই জুন) 

প্রক্কাশিত হব । 

বাংলা ভাষ। ৪ সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮১৮ শ্রীছ্ছাধ নানা কারণে 

উল্লেখযোগ্য, এক হিলাবে এই বৎসবধকে যুগ-পরিবর্তনের বৎসর বলা 

চলে; ষে ভাষা এত দিন অঞ্টবাদ-গ্রন্থ, বিচার-গ্রদছ, ও পাঠাপুস্তকের 

অন্থাভাবিক আশ্রয়ে খোৌড়াইযা চলিতেছিল, সামধ়িক-পত্র প্রকাশের 

সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষাকেই খোড়। পায়ে দৌড় কবানে। হইল । 

উইলিরম কেরীরু জীবনের সহিত প্রীবানপুব মিশন হইতে প্রকাশিত 

“দিগদর্শনঃ ও "সমাচার দর্পণের পরোক্ষ যোগ আছে । “লমাচাব দপণত 

প্রকাশে প্রথমে আপত্তি জানাইলেও পরে শীন। উপাদান সরবরাহ কবিয়! 

কেরী ইহার পুষ্টিলাধনে যত্র করিয়াছিলেন; এই পত্রিকাটিতে তাহার 

জীবনের অনেক কীত্ির বিস্তারিত বিবরণ আছে ।* 
৮০০০ ৯ পপ প্র পচা পাপ পাশপাশি কপি পিসি শিশির পম 

* বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীবুক্ত ব্রজেন্রনাথ বন্দোপাধায়-সম্পাদিত, 

সংবাদপত্রে সকালের কথা' (২য় সংস্করণ ) দ্রই খণ্ড ও রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হতে 

প্রকাশিত তার ধাংল। নামারক-পত্র। টব । 



কেরী-লিখিত বাংলা ও বাংলা ভাষা সংক্রান্ত পুস্তকাবলী ৪৯ 

ফ্রেণ্ড অব ইতিয়াঃ কেয়ীর অগ্যতম কীর্তি । উহার সম্পাদনায় 

জোশুয়! মার্শম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্ড তাহার সহযোগী ছিলেন। ১৮১৮ 
খ্রষ্টাব্বের মে মাস হইতে ইহার প্রকাশ আস্ত হয়। 

১৮১৮ গ্রষ্টাবের ১৫ই জুলাই জোশুঘ| মার্শমান ও তাহার পত্বী 
হান! মার্শমানের বিশেষ চেষ্টায় শ্রীরামপুর কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হুম়। 

মদনাবাটাজে ও খিদিরুপুরে অবস্থানকালে এদেশে শিক্ষাবিস্তানের যে 

স্বপ্ন কেরী দেখিষ়্াছিলেন, এত দিনে যেন তাহা বাশুবে পরিণত হইল । 

গন মার্ডকের মতে ১৮১৮ গ্রীষ্টাবে কেরী-রুত বাইবেলের সংস্কৃত 

শনুবাদ সম্পূর্ণ হয়| কিন্তু কেরীর জীবনে ১৮১৮ শ্রীষ্টান্ের সর্বাপেক্ষা 
উদ্লেখযোগ্য ঘটনা-তীহার প্রায় "তাব্দীপাদ্দের সাধনা ফল, তাহার 

বাংলা-ইংবেজী অভিধানের প্রথম খণ্ডের প্রকাশ । বুহৎ অক্ষরে এই 
আ।ভধানেশ কিয়দংশ মুদ্রণ ও প্রকাশ করিভে গিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে সে 

কাজ ক তাবে পরিতান্ত হয়, পূর্বেই তাহার উদ্নেখ করিয়াছি । 

অভিধানের জরন্থ বিশেষভাবে ছোট হরফ প্রস্তত করাইয়! কেরী তখন 

হ্টত্েই অভিধান পুনমুদ্রপণের কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন ; ১৮১৮ 

গ্রা্াকের ১৭ই এপ্রিল সমস্ত স্বরবর্ণ লইয়া প্রথম পণ্ড সমাঞ্ধ ও 

প্রকাশিত হয । 

বাংলা স্াষা সম্পর্কে এইটিই কেরীর শেষ এবং শ্রেষ্ঠ কীন্তি। প্রথম 
খণ্ত প্রকাশিত হুইবার পর হুদ্রণের কাজ্জ যথারীতি চবিতে থাকে এবং 
১৮২৫ খ্রীষ্কান্দের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ বাঞ্জনব্ণ ছুই ভাগে প্রকাশিত 

হইয়া অভিধান সম্পূর্ণ হয়। আখ্যা-পঞ্রটি (১ম খণ্ডের; ২য় খণ্ডের 
আখ্যা-পত্রও অনুরূপ ) এইক্ষপ-_ 

44 105961০9৮ / 01 005 / 139985196 29708088৩, / 12) 5/5% ॥ 
0৩ 7০:৫5 / &76 15653 ০ 2009120৭851 804 1126 চ০17048 



১ উইলিয়ধ কেরী 

84505809৩ 0366 / 01. 11 85 ভা, 090, 0. 0১ / 2৩8৯০ 07 

275 95780877562, 41502870005 15015050876 425 076 | 001506 017 2076 

77888253600. 750168008 /76)) 091759610578 জ0০ 80016107281 

39571070019 :/ 17065046109 14188100 17688) / 1818. 

১৮২৫ গ্রীষ্টান্দে যখন অভিধান মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয়, তখন অবিক্রীত 'প্রথম 
খণ্ডগুলিরও আখ্যা-পত্রের তাবিখ বদল কাঁরয়া ১৮২৫ ্রীষ্টান্দ করা হয়। 

এই কারণে একই সংস্করণের আখ্যা-পত্ত্রে ১৮১৮ এবং ১৮২৫ তুই 

তারিখই মুদ্রিত দেখা যায়। প্রথম খণ্ড ১৮২৫ শ্রীষ্টাব্দে পুনমু্দিত হয় 

নাই। 

এই পুস্তকের আকার ডিমাই কোয়ার্টো, ছুই কলমে মুদ্রিত । প্রথম 

থণ্ডের পৃষ্টা-সংখযা মোট ৬১৬। তন্মধ্যে ভূমিকা £ পুষ্ট এবং সংস্কৃত 

ধাতুর তালিকা ৩৫ পৃষ্ঠা ; দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা-সংখ্যা (দুই ভাগে 

১-৭৯০+৭৯১-১৫৪৪ ) মোট ১৫৪৪; গোঙাতে প্রথম খণ্ডের ভূমিকাও 

যোজিত আছে। 

কেবীর অভিধানে গুণ বা ধাতুর তালিকা হিসাবের মধ্যে 

ধরিলে প্রায় পঁচাশী হাজার শব্ব স্থান পাইয়াছে। এই অভিধানের 

ভূমিকায় কেরী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে সংস্কৃত ও বাংল ভাষা 

সন্বদ্ধে তাহার অসাধারণ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় । 

কেবীর অভিধান সম্পর্কে অধ্যাপক এইচ. এইচ. উইল্সন যে মন্তবা 

ককিম্াছেন (১৮৩৬ খ্রীষ্টান), তাহ] হইতেই ইহার বিশেষত্ব ধব্া পড়ে । 

পরবস্তী কালে এ বিষয়ে ধাহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাহার! 

উইল্সনের কখারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র । উইল্সন বলিয়াছেন-__ 
13987058 6৩ 20990011085 ০0£ 6155 008) 62937 05115861012 15 £1০0 
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কেরী-লিখিত বাংল! ও বাংল! ভাষা সংক্রান্ত পুশুকাবলী ৫১ 
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পরবর্তী কালে একাপ্রিক প্রকাশক কেনীর অভিধানকে কেন্দ্র করিয়া 

কয়েকটি অ্িপান প্রকাশ করিমাছিলেন। মোহন প্রসাদ ঠাকুর, রামকমল 

সেন, তারা্টাদ চক্ুবর্ভী, মর্টন, মেগুস, হটন প্রভৃতি অভিধানকারেরাও 
কেরার নিকট হইতে বিশেষ সাহাধ্য পাইয়াছিলেন। 

শেষ জীবন ও চরিত্র 

১৮৩” শ্রীষ্টাব্ের জুলাই মাস হইতে ফোট্ট উইলিয়ম কলেজে কেরীর 

বেতন পাচ শত টাক] কমিয়া যায় এবং গবর্ষেপ্টের অন্গবাদকের পদটি 

উঠিয়া যাওয়াতে তাহাকে আয়ের দিক দিয়া বিশেষ বিপন্গ হইতে হয়। 



€২ উইলিয়ম কেরী 

১৮৩১ স্্ীষ্টান্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক-পদ্দ হইতেও তাহাকে 

বিদায় দেওয়া হয়। তিনি মাঁপিক পাচ শত টাকা হিসাবে পেন্শন 
পাইতে থাকেন। ৯ জুন ১৮৩৪ তারথে ৭৩ বৎসর বয়সে তাহার 

স্ৃত্যু হয়। 

ংলা ভাষ। ও সাহিত্যের সর্বশ্রেঠ বৈদেশিক সহায়ক উইলিয়ম 

কেবীর সংক্ষিপ্ত কীত্তি ইহাই । অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং একাস্তিক নিষ্ঠার 

গুণে তিনি একাকী যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাতার তুলনা পৃথিবীতে 

কচিৎ মিলে। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইউস্টেস কেরী তাহার চারত্র বর্ণনা 
করিতে বসিয়া যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিয়। কেবী- 

প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি । 

খুদে 00, 0876518 20170, 25৫ 10 01290250188 01013 1101 1090 2৪ 

২0615108 0€ 609 21258110055 60 0980৮1799, 711980 আছি 100 €7996 8200. 
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কেরী স্বয়ং একবার ইউস্টেসকে বলিয়াছিলেন-_- 
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উইলিয়ম কেরী ও বাংলা-সাহিত্য 

বাংলা-গগ্ের ইতিহাস প্রসঙ্গে উইলিয়ম কেরীর কর্মময় দীর্ঘ 

জীবনের কাহিনী যথাসম্ডব সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া আমরা সর্বশেষে 

বাংল! ভাষা ও সাহিত্ো তীভার স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। বস্ততঃ 

আমাদের ইতিহাসের পক্ষে এই অংশট্রকুই গ্রয়োজনীয়--আসল 

মানুষটিকে বাদ দিয়া তাহাণ কীগিকথামাত্র প্রচার করিতে বগিলে 

ইতিহাম অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়) কিন্ধু একটি মামুষের জীবনকে সমগ্র- 
তাবে দেখিলে কোনও খণ্ড বিষয়েও তাহার কৃতিত্বের পরিমাপ কর! 

সহঙ্জ হয়; গোট। মাহুষটি সম্বঙ্গে পাঠকের মনে ওতস্থক্য জাগ্রত করিতে 

পাবিলে তৎসমন্রণন্ত বিষয়টিও অনাগত ওবিষ্বাতে একটি জাগ্রত মহিমা 
লাভ করে; ব্ভিবর অশ্থরঙ্গত] [ব্যয়ের অন্থরঙ্গত।য় গরধাবসিভ হয়। 

কেরীর জীবন-কথা যিনি ওংস্রক্য ও কৌতৃহলের সহিত অন্ধাবন 
করিযাছেন, বাংলা-নাহিতোর ইতিহাস হইতে ঠিনি আর তাহাকে 

[বচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন পা। সাহিন্ের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে 
বশিমা সাহিত্যিকের জীবনী আলোচনা 'এই কারথে্ এত মৃল্যবান। 
বিশেষ করিয়া কেরা, স্ৃত্যুপ্তয। রামমোহন, ভবানীচরণ, ঈশ্বর গুপ্ত, 
ঈশ্বরচগ্, অক্ষয়কুমার, কৃষ্ণমাহন, রাঞেজ্জল।ল, প্যারীচরণ, কালীগ্রমন্ 

কষ্ণকমল প্রভৃতি বিরাট অথচ 'খধুনা-কিন্ুত সাহিত্য-সেবকদের কী 
অত্যন্ক নিষ্টান সহিত অন্ধ না করিলে বঙ্িমচন্ত্র-ববীন্ত্রনাথের 

কীত্ির সম্যক পরিচয় লাভ করা কখনই মন্ঘব নন্ব। 
কেছ কেহ কেদীর সহিত বাংলা সাহিত্যের ক্রমাবক1শের সম্পর্ককে 

কাকতালীয় ঘটনার পর্যায়ে ফেলিয়! তাহার কুঁতিত লাথৰ করিতে 
চাহিয়াছেন, অর্থাং গ্রষ্ধর্বপ্রচাররূণ মুল লক্ষো পৌছিতে অনিবাধ্যভাবে 



৫৪ উইলিয়ম কেরী 

বাংল! ভাষার যে সমৃদ্ধি ঘটিয়। গিয়াছে, তাহার জন্য কেরীকে ষোল আনা 

পুজ! দিতে তাহার] নারাজ । কেহ কেহ উত্সাহদাতা ও স্কলয়িত। 

মাত্র হিসাবে তাহার সর্বাপ্পীণ গৌরব-কীর্তনে কার্পণ্য করিয়াছেন ; কেহ 

কেহ আবার ব্যাকরণ-অভিধানকান মাত্র জ্ঞানে তাহাকে শিল্পীর পধ্যায়ে 

স্থান দেন নাই, মঙ্গুরের কোঠায় ফেলিয়া মজুরের প্রাপ্য সম্মানটুকু মাত্র 
তাহ।কে দিতে চাহিয়াছেন । কিন্ত সাজ আমবা বুবিতেছি, ইহার কোনও 

একটিতেই কেরীর পরিচস্ম সম্পূর্ণ নয়। বাংলা ভাষ। ও সাহিত্যের 

পক্ষে তিনি সব মিলিয়া এক জন উইলিয়ম কেবী, কোনও অপ্রিয় 

তুলনাণ দ্বারা অথব! বৈদ্রেশিকত্বের কারণ দর্শাইয়! আজ তাহার মর্যাদা 
ক্ষ করা ঢলে না। 

বাংলা দেশে কেনীর অপর সকল কীত্তিও যদি কোনও দিন নিঃশেষে 

বিলুপ্ট হয়, বাংলা-সাহিতা বাচিয়া থাকিলে তিনি স্বমহিমায় চিরদিন 

প্ররতিঙ্ঠিত থাকিবেন, কারণ তিনিই সর্বপ্রথম বালা ভাষাকে ভদ্র ও 

শিক্ষিত জনেবৰ আলোচ্য ভাষাৰ মধ্যাদ! দান করিষাছিলেন। এক দিক 

হইতে আদ্নবী ও ফারলী এবং অন্ত দিক হইতে সংস্কৃতির চাপে বাংল! 

ভাষার যথন মৃতকল্প অবস্থা, তিনিই তখন আশ্চর্য্য রকম দুরদৃষটি 

দেখাইম্সা এই ভাষার আশ্রমে আত্মপ্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন নাই; 

অন্ত প্রার্দিশিক বা প্রচলিত ভাষার প্রাধান্য অন্দীকার করিয়া 

ংস্কতাচুসারিণী বাংলাকেই তিনি প্রচলিত ভারতীয় ভাষাসমুহের মধ্যে 

শ্রেঠ আসন দিয়াছিলেন। তাহাব প্রচার মৌখিক প্রচারযাত্র নয়, তিনি 
লা ভাষা ও সাহিত্যের সর্ববার্দীণ উন্নতিকল্পে দীর্ঘ জীবনের সাধনার 

বারা মুখের কউফিকে সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম অন্থভব 
কটি বৃহৎ জাতির অন্তরের সর্ববিধ ভাব প্রকাশের 

প্র এক সারিক ও ব্যবহারিক সকলবিধ প্রয়োজন সাধনের পক্ষে 



উইলিয়ম ক্ষেত্রী ও- বাংলা-সাহিতা ৫৫. 

বাংলা ভাষার মাধ্যমই যথেষ্ট ; মাতা সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনও ভাষার : 

উপর নিঠর না করিলেও তাহার চলিতে পারে । অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে বৈদেশিক কেনী যাহা বুঝিয়াছিলেন, বাঙালী প্রধানদের তাহা 

সমাক্ প্রণিধান করিতে আরও শতাব্দীকাল সময় লাগিয়াছিল। কিন্ত 
কেরীর সেদ্দিনকার চিন্তা ও ভাবনার ফসল আমরা পাইয়াছি এবং পাইয়া! 
লাভবান হইয়াছি। 

কেবীর এই ভাবনার সাক্ষ্যন্বদপ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 

কাউন্দিলকে লিখিত তাহার ১৮২২ খ্রীগ্াকেপ্ একটি পনর আমরা 

পাইয়াছি। কলেন্গের আধিক অবস্থা তখন অত্যন্ত খান্রাপ, কর্তৃপক্ষ 

এই ওঞুহাতে কলেছ্ছের বাংলা-বিভাগ উঠাইয়া দ্বার আয়োজন 
করিতেছিলেন; এই ব্াবস্থায় বুদ্ধ কেরী মর্দে আঘাত পাইয়া 

লিপিয়াছিলেন-- 

9 61০ 05001201101 6০0011686০1 1০৮৮ ৬111, 

(101৭17780711218, 

[52010 ৮১ 5 198696 £:00 600936916%05 60 60050911980 095.091%, 

0009 01160 01 02০ 862 170810926, 6811109 ৬৮০)) 709 $০ 86969 15০ত 122 
46 1005 08 20900৭৮াচ 60 10010650516 56750 13455088511 70869 0138175960$ 
10 60০00০11979, আ1০1) 00000 901৮ ০70001015657088 70098 ৩ 
1৮ 90988159,”” 987 16553 6০ ০৪০৮৭ 60৮6 055 17155115)70026 608 
819 13০760169 800 9908).110 180009798 909হ)81868 0£ 

£& চাঃা৪৮ 1১900 55 %6 2099 16, 0 0202060, 

4 36500150. 15010056 86 100 12, ৪ 

& 06778 005566৮5560 188, ১, 
4& 1১)1701% ৮ 90 180. 

17001৯00165 2849 25, 9০075. 160 
0058085096৮] ০1 8০ 284, 880 09৮ 209060, 

0205109508৪ ] 0 625৮ 6৩ 13908519৩ 1952860 15 801752106 2 
0০108 01106010810 2098৮ 60 9৮শ্৮ 18085579 ৪০128 1 101157 82৫ 
10 00126 ০1 £9%) 26)1165 19105 09 10008, 1080 08৬০ 06153829 8086) 



৫৬ ূ উইলিয়ম কেরী 

৮০ 80156 ৪ 5৮9) 71101) 20010 01809 2 11) & 8982৯86৫ 20106 ৩1 ডা 

(0 0130০011989. 0115 6929:09 % 2:98 200. 880০00 0835016 8:9 

26651090 170 60909281910 800 150700080%969  106795:60091268 [79086 
007081057 $106300 5৪ 900%11% 28699897 22) 61018. 

**]৮ 8৪ $0 ৩ 2000980 6209৮ 6105 02986720 03090606066 52৫0 

070770971960 09819060606 99108709200. 1381)6%199 1810£05598 সঃ] 20০৮. 

90106100109, 

9 40803% 1892. আ. 0%৮৩* 

কেরী নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন কি না, তাহ! আজ 

বিচার করিতে বসিলে হয়তো বিচারে ভুল হইবে, কিন্ত তিনি যে 

সুদক্ষ সেনাপতি হিসাবে যুদ্ধ পরিচালন করিয়াছিলেন এবং তাহার 
পরিচালনাতেই যে যুদ্ধ জয় হইয়াছে, এ কথা আজ অস্বীকার করিবার 

উপায় নাই। এই গোঠাপত্তি উইলিয়ম কেরীই বাংলা-সাহিত্যের 
চিরম্মব্ণীয়। এ কথাও আমাদের চিরদিনই মনে বাখিতে হইবে যে-_ 

0 07595 09102088 ৮09 টা ০ 109517)8 70990 61)9 18100526 

10220, 28৪ 051১299৫. 802 ০ জট 0008866190 1819৩6 6০ 660 01020908 

05. ৮5061 50 06৮08091)6 10730. 01 879600॥ 98198019) 2৪ 10 629 

09869 01 09001221708 605 1901090 900 00200)7691)01081%9  ড91)1019 ০0 

89৮৮ 1169506005 10 008 1060৩,--3* 10, 20৩ ::96150086 17686106847, , 

নু. 166, 

ভবিব্যতের সেই উত্তরাধিকার আমবা অর্জন করিয়াছি, স্থতরাং 

কেরীকে স্বীকার করার মধ্যে আমাদের পূর্ধবপুরুষকে ন্মরণের পুণ্য 
আছে। 

পর 

| ০০৪৪৭8১৪ 91 605 0০17989 ০: মা: খা 2]17920..৮220756 2৫96651/60456043 

70667, 9০-6৮-6০, 
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রর” বামমোজ বা 
শরজেন্রাথ বন্যোগাধায় 

বঙ্গায়-সাহিত্য-পরিষং 
২৪০১, আপার সারকুলার রোড 

কলিকাতা 



প্রকাশক 
হ্ীয়ামকমল লিংক 

বঙ্গীয় সাহিতা-পরিবং 

প্রথম সংস্করণ---আধাঢ ১৩৪৯ 

দ্বিতীয় সংস্করণ--ভাত্র ১৩৪৯ 

তৃতীয় সংক্কঝণ--ফান্তন ১৩৫% 

মূল্য আট আন 

মু্রাকর-সজীমৌরীন্রনাথ দাস 
নিরঞ্জন প্রেস। ২৫২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা 

৪. ১$1১৯৪৪ 



ভূমিকা 
'সাহিত্য-সাধক-চরিভমালা'্ আমরা ধাছাদ্দের জীবনী প্রকাশ 

করিতেছি, ধাংল! ভাষ। ও সাহিত্যের গঠনে তাহাদের প্রতোকেরই দান 

স্মরণীয়! বস্ততপক্ষে ইহাদেরই কীন্তি ও সাধনার উপরেই বাংলা গণ্ঠ- 
সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। এখন পধ্যন্ত ষাহাদের জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, 
বাংলা-সাহিতোবর দিক্ দিয়! তাহাদের কাহারও সুষ্ঠ জীবনচরিত এতাবৎ 
কাল বাহির হয় নাই। বাংল| ভাষা ও সাহিত্োর ক্রমবিকাশে বাম- 
মোহন রায়ের কাঠি অসামান্ত । তাহার বহু জীবনী বাঞ্ধারে প্রচলিত 

'সাছে। এতৎ্সবেও এই চক্রিতমাঁলাষ তাহার জীবনী নৃতন করিয়া 
কেন লিখিত হইতেছে, এই প্রপ্রের জবাব দর্বাগ্রে দিতেছি। প্রচলিত 

জীবমচরিত গুলির মধ তিনখানির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা £ 

জা 05100905692 ১ 276 2085 2005 ৮ 271 0 174 7061 

/17577/07814 2০৮, 1886, 

নগেম্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় £ “মঙতান্মা বাজ। কামন্দোতন রায়ের জীবন" 

চরিত, ১ম সং, ১৮৮১। 

5. 70১0০819619 014 44615 ০) 7210 22277750755 20), 

75000072) 1900. 

ইহার মধ্যে ছুইথানি £বদেশিক ভক্তদের লিখিত, বাংলা ভাষা ও 

সাহিতোর শ্তান এই জীবনীগুগিতে অিতশয় সন্কীর্ণ। এই সকল জীবনী 

যখন লিখিত হয়, তখন রামমোহন সন্বদ্ধে বু তথা অনাবিভ্ত ছিলি। 

আমি দীর্ঘকাল সরকারী দধর়ধানা ও রামমোহনের সমসাময়িক সংবাদ- 
পত্রের ছু্রাপ্য সংখ্যাগুলি খাটিয়া রামনোহন সম্বন্ধে বছ নৃন তথ্য 



৬. শামমোহন' টা 

আবিষ্কার করিয়াছি ।. এই আবিষ্ান্পের ফলে রামমোহনের, বহুমুখী . 
প্রতিতার এমন সকল পরিচয় উদবাটিত হইয়াছে, যাহা এত. দিন 

লুকায়িত ছিল। “সাহিত্য-নাধক-চৰ্বিতমালা”য় এই সকল নূতন তথ্য 
লইয়া আলোচনার সুযোগ নাই, স্বপ্প-পরিসবে ইহাতে ইঙ্গিত মাত্র 
দেওয়া হইয়াছে । জানি না, বামমোহনের বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনী 

লিখিয়! উঠিতে পারিব কি না; 'না পাবিলেন, যদি ভবিষ্যতে কেহ 
লেখেন, তাহার সুবিধার জন্য আমি এ-যাঁবৎ যে-সকল নৃতন তথ্যের 

সন্ধান পাইয়াছি, সেগুলির প্রতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণের 'জন্য নি 
একটি তাঁলিক। দিতেছি £-- 

শশা চ10)ছাতে ভিজ, 

& 00) 1950 [176 28018179815 01 700101 6০ 10106 38০:2০ 606 00261 

০£137091800. 

০৮ ধুঙজ্গ। 2996 1১৯151 7900009)00, 1০218 26188100 ৯০ 100819200, 

ছা, 197 চে াহেচোও 01181090. 15666 ০৫ 15091) 8১902001000 80৮, 

০,764. 

০০১, 1928 10১073070001500 ৮৮০ 010 [06670801008] ঢা৩11০81510, 

১ খাল ১৪3) 00500200100 205 56 30800525৫8৫, 

2090, 19%8 1155 02118 20 1509 8150010 ৯0096 736706511 54 

6061৮ 18020%85, 

5.9, 1999 [05020010 78০%+8 1১911698 211881010 $০ 800015100. 

1১2 1999 [510072002 ০ 00 805 5109 01 1210992 

| 100০19089, 12. 660, | চর 

খাতে, 1999 88920020017 5৮০ 800 জ০ 0/08155610 028015), 

ধাতু! 199 7950010০00 2১০: ০৪০, 23911810008 ৮৮966020 520. 9০০11 

তি 8 ৯6 0 852887, 

06৯, 1989 70209 18৮ 0৩ ৪ 8915৮ 558 ০১, 

জে 3980 ৯0079912500 08585009568 169 89 (1010৩00- 
৭ ২ 6৫ 08815... 







বর্ঙ্তি। 

80115, 

4১058, 

31%0012, 

থা 006) 

1)00, 

এতে, 

11155, 

€)০৮, 

4১0৮, 

0০৮, 

০], চে, 

40০, 

1095 

৪, 

115298, 

প%ু)86, 

1960 

3991 

1988 

1984 

4939 

1984 

154 

4902 

1908 

1982 

ভূমিকা ণ. 

7800005072 ভিটে ঠা) 88 3৩102 ০৫ 69৬ 0088 1081 

0০2৮5, 

1৯710200102 হি০১ ৪ ছি ৩0১02081196, 

হ71081)60 1700075581005 01 28510000800 ৮০ ০682৬ 

1028 81৮ 6০ 000618804, 

79107280800 7১07 ০10 659 01881116158 ০৫ 1712000 5.2 
[1 0105020080922 এ ০08৪, 

[00195 প00৮৪ 90 1৬১00015012 0, 

£52000080)0 1058 [807008885১০ 01081824, 

4808%908 01 00200 0৮ ৮০৩ 006055 020 8৪ 

51৮16 01০৮০০1, 

ব50108107015-056151010025%04001 1100880150৮ 

1058 90118/051 (90109 91 80307010070 0০৮৭ 

9০০/7%168 10110067 ৮7 1870300019357) 1০05 101 78611810018 

1৮৪10270), 

18500200121 ০১০ চ6568051০5 %৮ 15199210021, 

01081, 0৮ 1710) 1311 8৮) ৯1 01817538 

৮ 

1981 

1988 

2984 

1954 

985 

৮0912828010 2001 1, 

৮0003013228 0099 88 ৪2 80665610135] (১101006, 

72 081000গ08 হাটি 

ক 0808089৮ 10. 809 79916017781 18186027 01 28918 

00020101010 080৩, 

550020002০৮; [09 2186 12585, 

চু 0001725 9০5 রঃ 

73551915467 6০0 2& 1০84 00. 7১008290170) ০] : পু 
* 1786 1228888, 

88971900018 78520010390909৩5 ০1 চিনা তত 



৮ রামমোহন বায় 

বজত্ী। 

খিল, ১৩৪*  রামসোহন রায়ের প্রথম জীবন 

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ রামমোহন রার 

আবাঢ়, ১৩৪১ রামরাম বনু ও রামমোহন বার 

আবণ, ১৩৪১ ধর্দসংক্কারক রামমোহন রায়--প্রথম ঘঅভিব্যি 

ভাত্র, ১৩৪২  ব্ামমোহন বার সংক্রান্ত একটি দলিল | 

দেশ 

২৬ জুন, ১৯৩৭ প্রাচীন ইংরেজী সংবাদপত্রে রাঅমোকন রায়ের কণা । 

১৯২৩ 10107 22775011165 708 215455গ5 £০ 2৮0 121/2 

১৯৩৭ “সংবাদপত্রে সেকালেগ কথা, ১ম খণ্ড, ২র সংস্করণ 

১৯৪২ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা”, ২র খণ্ড, ২7 সংস্করণ 

এগুলির মধ্যে তিনটি প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রবন্ধ 

তিনটি এই £-- 
18700100190 0০৩: 10006 129৮ 70559. (20৮5 6%০ ০৮৫ 

07570155765 9006065-) 1 0০156525260 10৮ 009৩১ ৫988, 

87070000902) 0০5: (55075 8610 27৮৫. 0৮174057560 9087০85) 

[1756 0226%65 21658556 10৮ 505. 1984. 

ধর্মসংস্কারক রামমোহন বায়-প্রথম অভিব্যক্তি। “ব্গজী', শ্রাবণ 

১৩৪১ । 

১৮১৭ গ্রষ্টান্ধে রামুমোহনের ভ্রাতুষ্পুক্জম গোবিন্দপ্রসাদ রায় 

রামমোহনের নামে, [কুিকাতা সুপ্রীম কোর্টের ইকুইটি ডিভিসনে. 

একটি কন ুকফবেন। এই মকদ্বমায় রামমোহনের প্রথম- 

টিলাতি স্দ্ধে প্রায় সকল কথাই উঠে, এবং বামমোহনের 



ভূমিকা নি 

নিজের, ভাহার বন্ধু ও আত্মীয়স্বজন এবং তাহার কম্মচারীদের সাক্ষা 
ও জবানবন্দি লওয়া হয়। রামমোহনের পরিবার-পরিজন, বালা-জীবন, 

বিষয়-সম্পর্তি ও চাকুরী ব্যবসায় সম্পকিত্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে হইলে 

এই মলকল জবানবন্দির ব্যবহার অপরিহাধা। এই তিনটি প্রবন্ধে 

রামমোহনের প্রথম-জীবনের ধে বিবধণ দেওয়া! হইয়াছে, তাহ গ্রধানতঃ 

এই সকল কাগন্গপ্থ ও বোর্ড অব রেভিনিউয়ের পত্বাবলীণ সাহায্যে 

রচিত । 

এই |৬নটি প্রবন্ধ প্রকাশের টার-প!চ বহমর পে পরলোকগত 

রমাপ্রসাদ চন্দ ও ভর *ন্দকুমার মজ্মদার- সম্পাদিত 88160680/9 707 

0112022 14666975 2/4 70014776186 78106272010 178৪ 77176 ০/ 

18010 14077750712 7০9 1 1998 ) নামক গঞ্থ প্রকাশিত হইয়াছে । 

ইহারা এক শ্রেণীর লোক কর্তৃক এই গঞ্ে বহু নৃতন তথ্য উদঘাটনের জঙ্া 

অভিননিত ভইয়াজেন । কি আন্চযোর [ব্যয় এই যে, আমার বাংলা 

ও ইতরেজী প্রবঙ্গ তিনটিতে এাখমোহনের প্রথম-জাবন সঙ্গঙ্ধে গাতবা যষে- 

সকল সংবাদ শাহে, এই স্ববৃতহ গ্রন্থে তাহার আতবিও একটি সংবাদল 

নাই । আমাপ ভাগা দেবনা আমাপ প্রতি অপ্ুসন্্র ছিলেন বশিয়।ই 

উপরি-উল্লিগিত বিচারকদের হিসাব হইতে আমি বাদ পর়িযাছিলাম। 

শুধু ভাহারাই নন, বামমোভ্ণের এই আাবনচরি তকারেন।ও আমাকে 

হিসাবের মধ্যে বরেন পাই | পরিবার কারণ যে বখেই ছিল, জাহার একটি, 

সামান্য প্রাণ এই 2 পাঘঘোহন-জননলী ভারণা দেবীর শিক্ষে এ গন ও 

তথায় মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে, 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত চন্দ-মহাশয়ের একটি 
প্রবন্ধের ভুল সংশোধনার্থ আমি ২১ জুন ১৯৩৭ ভাপ্রিথের 'দেশ' পত্রিকায় 
“স্বাদ কৌমুদী'র যে বিবরণটুকু উদ্ধৃভ করি, তাহাও দেখিতেছি, বিনা- 
ত্বীকৃতিতে উত্ত গ্রন্থে যথাযথভাবে স্থান পাইরাছে | 



স্১৩ রামমোহন বায় 

শাযতীন্দ্রকুমার মজুমদার 74010 480757072% 7808 072 816 

1/096 16007%15. 4 9619০100800 0170881 19০0:8 

(1909-189) নামক আরও একটি বুবুহৎ গ্রন্থ তিন বসব পূর্বের 

€ ইং ১৯৩৯) প্রকাশ কৰিয়া বানযোহন-ভক্তদ্ধের রুতজ্ঞতাভা জন 

হইয়াছেন। কিন্তু মজমদার-মহাশয় এই গ্রন্থে রামমোহনের যেসকল 

চিঠিপত্র বা ব্রামমোহন-সংক্রান্ত যেসকল সংবাদ তাহা আবিষ্কার 
হিসাবে স্থান দিয়াছেন, তাহার সকলগুলিই যে বর্তমান জীবনী-লেখক 

“মডার্ন রিভিষ্ুু পে এবং 185/6 42070700157, 18013 ]165540% ৫০ 

77//719752 ( 1996 ) পুস্তকে প্রকান করিয়া ফেলিয়া ছিল--এই সামান্য 

সত্য কথাটি জ্ঞাপন করিতে তাহার ভূল হইয়াছে । এমন কি, গত বর্ষে 

(ইং ১৯৪১) প্রকাশিভ মঞ্জুমদার মহাশয়ের 18010 £16707001,27, 160% 

7৫ 17700765506 11006706768 %7% 17%50. 4 991608100 090 

1১99০9:0৪ (177-1845 ) পুস্তকে যৎকত্তৃক বন্ুপূর্ধে প্রকাশিত বহু 

উপাধধান সন্নিবিট হইলেও সেই সেই উপাদান-সম্পর্কে আমার পরিশম 

স্বীকৃত হয় নাহ । সম্পূর্ণ সহায়সম্পদ্হীন ভাবে আম থে সামান্য কাজ 

করিয়াছি, তাহ! এই ভাবে উপেক্ষিত হওয়াতে আমি বেদনা বো 

করিয়াছি, তাহ। বলাই বাহুল্য |. 

৭৫ ইন্ত্র বিশ্বান রেড, প্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বেলগাছিয়া, কলিকাতা । 



বামমোহণ বা 
পিতৃপনিচয় 

রি শারতবর্সে যেসকল মহাপুরুম জন্ম গ্রহণ করিস্াছেন, 

রামমোহন প্রায় তাহাদের পক জন । অষ্টাদশ এতাবীর তৃতীয় 

পাদ পূণ হঙ্গবার ছু এক বংদর পর্ণ হুগলী জেলা? দ্লাধানগরে এক 

সম্পন্ন বাঙালী ভদ্রলোকের ঘপে তাহার জন্স হয়। তিনি যে-পরিবারে 

জন্নাগ্রহণ করেন, সেই ধরণেপ পাবার তখনকার (দিনে বাংলা দেশে 

বিরল ছিল নাঁ। সেযগে অনেক বাঙালীই অথোপাগনের উদ্দেশ্যে 

নুসলম!ন রাজসবঞ্াবে, বিশেষ কবির| খুমপমান শাপকদের কাজন্ব-বিভাগে 

চাঞুবী হইতেন «ও সেই ঢাকুরীলবধ 'অথে ভসম্পর্তি কিনিয়া শগ্রামে 

জাম্দার বা তালুকদাগ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্ট( করিতেন। 

রামমোহনের পিতা, পিতামহ, গ্রাপতামহ, সকলেই এত শেণাুঙ, 

ছিলেন। তাহান প্রপিভামহ রুষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাধ বাংলার পাজসরকারে 
চাকুরী করিয়া বায়-বায়ান্? উপাধি পান। তাহার পিতামহ ব্রর্জবিনে।দ, 

আলিবগ্ণ খার শাসনকাপে বিশিষ্ট কশ্মচানী ছিলেন এবং সম দ্বিতীয় 

শাহ, আলম যখন পূর্বদেশে ছিলেন, তখন তিনি কাব অধীনে কর্মচারী 
হিসাবে স্থখ্যাতি অর্জন করেন। রামঘোহনের পিতা নামকান্ত বায়ও 

মুশিদাবাদ সরকারে কার্দ কলিতেন বলিয়। কি"বদস্ঠী আছে । কিন্তু 

'পর-জীবনে ভীহাকে আমরা নিজগ্রামে বিষম-স্পন্তিব তবাবধানে 

ব্াযাপৃত দেখিতে পাই। 



১২ রামমোহন নায় 

রামকান্ত ছাড়া ব্রজবিনোদের আরও ছয় পুত্র ছিল। ইহাদের 
নাম--নিমানন্দ, পামকিশোর, ঝাধামোহন, গোপীমোহন, রামরীম ও 
বিষ্ুরাম। ভ্রাতাদের মধ্যে বামকান্ত পঞ্চম ছিলেন। ইহারা সকলে 
বাধানগরেন্র পৈতৃক ভদ্রাসনে একত্র বাস করিলেও পৃথগন্ধ ছিলেন এবং 

প্রত্যেকের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিও স্বতন্ত্র ছিকা। রাষকাস্ত রায়ের 

তিন সংসার ছিল । প্রথমা শী ভদ্র! দেবী নিঃসন্তান ছিলেন? ছিতীয়। 

তারিণী দেবী জগমোহন, রাষমোহন 3 এক কন্তার মাতা, ও তৃতীয়। 

রামমণি দেবী--বামলোচন খাঁধের মাতা ছিলেন । 

তারিণী দেবীর ছুই প্রজ্জের মধ্য বামমোহন কনিঠ। পিতার 

রাধানগবে বাসকালেই ১৭৭৪ খ্রাষ্টান্ে* তাহার জন্ম হয়! তাবিণী দেবা 

তেজন্থিনী, প্রথর বুদ্ধিশীল। ও নিষ্টাবত্তী মহিলা ছিলেন । বামমোহনেন 

চবিত্রের অনেক খুণ সম্ভবতঃ তাহার মাতার নিকট হইতে পাওয়া । 

* রামমোহনের জন্মের দুইটি তারিখ চলির। অখসিতেছে, ইং ১৭৭২ ও ১৭৭৪ | 

ইহাদের মধ্যে কৌন্টি ঠিক, তাহ অকাট)ঞফপে নিদ্ধীরণ করিবার উপ।য় ৭1 থাকিলেও 

১৯৭৪ খ্রীষ্টাধের পক্ষে সমনামরিক প্রমাণ আছে। ইহ রামমোহনের মলিব ও বন্ধু 

জন্ ডিগবীর ছুইটি উত্তি | ডিগনীক্স উদ্ভোগে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনণ হইতে 71275, ০7 

020: 407500759158 07 279 76407507---1718520835 41 1578, 2] 276 066 

02155760 প্রকাশিত হয়) এই পুস্তকে তিনি রামষোহনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় 

দিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহুনের বস ৪৩ বৎসর, এবং ডিগবীর' 

সহিত ঘখন তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন ভাহার বর্ম ২৭ বৎসর । এই ছুইটি উক্তি 

হইতেই রামমোহনের জন্মবৎসর--ইং ১৭৭৪ পাওয়। যার ভিগ্ববী ১৮* স্রষ্টার 

ভিসেম্বর মাসে এদেশে আসেন, এবং পর-বৎসব (ইং ১৮৯১) কলিকাতায় রাযমোহনের 

সহিত কাহার সাক্ষাৎ হয। ১৭৭২ ্রীষ্টান্ধে রামমোছনের জন্ম ধরিলে, ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 

২৭ বংসর হয়। কিন্তু ১৭৯৯ জীষ্টান্জে ভিগ্নবী এদেশেই আসেন নাই,--রাঁনমোহনের 

সন্ধিত সাক্ষাৎ হওয়া! ত দুরের কথ!। 



পিতৃপরিচয় ১৩ 

রামমোহনের বালাকাল সম্থন্ধে 'মামরা কিছুই জানি না বলিলেই 

চলে। তাহার বালাশিক্ষা স্বদ্ধে কিংবদন্তী এইরূপ £ তিনি কিছু দিন 

গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় পড়িযা, বাড়ীতে ফানী শেখেন ; অতংপর 

তাহার পিতা তাহাকে আবা শিখিবার জন্ব পাটনাম এবং শেষে সংস্কৃত 

শিখিবার জন্য কাশীতে পাঠাইয়াছিলেন । এই সকল কথার মধো 

কতট! সত্য নিহিত আছে, তাহা বল দুরূহ । রামমোহনের বন্ধু 

আডাম সাহেব আবার একখানি পরে লিখিয়াছেন (ইং ১৮২৬ ) যে, 

লামমোহন দশ বৎসর কাশীতে খাকিয়া সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন | কিস্তু 

রামমোহন যে এক্াদিকমে দশ বহসব কাশাতে থাকিতে পারেন না) 

তাহা সুনিশ্চিত । বালাকালে রামমোহনের তিনটি আনুষ্ঠানিক 

বিবাহের কথাও আমন্ত্রা জানিতে পারি। অতি অল্প বয়সে তাহার 

প্রথম। শরীর মৃতু হয়। আডামের একথানি পত্তে প্রকাশ, বামমোহনের 
বল যখন মাত্র * বংসর, সেই সময় তাহার পিতা এক বংসরেরও কম 

ব্যবধানে ছুই বার পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। | 

রামমোহন তাহার জীবনের প্রথম ১৪ বসব যে প্রধানতঃ 

' ঝাধানগরের বাড়ীতেই কাটাইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । এই 

বাড়ীতেই চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাহার সহিত স্থখসাগবের নিকটৰর্তা 

পালপাড়া গ্রাম-নিবাপী নন্দকৃমার বিগ্ভালঙ্ারের পরিচয় ভয়। এই 

নন্দকুমার প্রথম-জাবনে অধ্যাপক ছিলেন ও পর-জীবনে তান্ত্রিক সাধনা 

করিয়া হরিহবানন্দনাথ তীর্ঘনস্বামী কুলাবধৃত নামে পরিচিত হন। মলে 

হয়, রামমোহনের সংস্কৃত শানে সধিবণর অনেকটা ইহার শিক্ষার ফল। 
অন্ততঃ তিনিই যে রামমোহলকে তান্ত্রিক মতে আরুই্ট করেন, তাহা 

নিঃসন্দেহে । তিনি বয়সে রামমোহন অপেক্ষা প্রায় ১১ বৎসরের বড় 

ছিলেন । 



১৪ রামমোহন বায় 

পর-বৎসর, অর্থাৎ রামমোহনের বয়দ যখন ১৫, তখন তিনি অন্ত 
প্রকার ধশ্ম দেখিবার মানসে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া ছুই-তিন বৎসরের, 

জন্য তিব্বতে গিম়্াছিলেন,--ভাঃ কাপ্পেন্টার এই কথা রামমোহনের মুখে 

শুনিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু রামমোহন তাহার 

কোন রচনাতেই নিজমুখে তিববত-ভ্রমণের কথা বলেন নাই। ঠাহার 
গ্রথম-জীবনের ভ্রমণ সম্বন্ধে, ১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'তুহফাৎ-উল্- 
পুয়াহ হিদীনে* এইরূপ লিখিয়াছেন £- 

আমি পৃথিবীর: ন্ুদুব প্রদেশগু'লতে, পার্বত্য ও সমতল ভূমিতে 

পধ্যটন কৰিয়াছি। 

১৭৯১ শ্রীষ্টাব্ডের কাছাকাছি বামকান্ত বায় তিন স্ত্রী, তিন পুত্র ও 

দৌহিত্র সহ রাধানগরের পৈতৃক বাড়ী ছাড়িয়া! চলিয়া ধান গবং নিকটেই 

লাঙ্গুলপাড়া গ্রামে নৃতন বাড়ী স্থাপন করেন। কি কারণে রামকান্ত 
পৈতৃক ভিট] ত্যাগ করেন, তাহা জানা যায় ন1।। তবে বাধানগরের 

বাড়ীতে স্থানাভাব ইহার একটি কারণ হইতে পারে। এই সময়ে 

রামকান্তের অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল । তিনি ১৭৭১ শ্বীষ্টাব্দের মে মাসে 

কোম্পানীর নিকট হইভে নয় বৎসরের জন্য ( ইং ১৭৯১-১৮০০ ) ভূরুত্থট 

পরগণ। ইজারা লন। রামকাস্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগমোহন এই ইজারার 

জন্য পিতার জামিন হন। রামকান্ত পুত্রদিগকে অল্প বয়স হইতেই 
বিষয়কর্থে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন । ১৭৭৪ গ্রীষ্টাবে মেদিনীপুরের 

চেতোয়া পরগণায় হবিরামপুর নামে একটি বড় তালুক জগমোহুন রায়ের 
নামে ফেনা হয়। ১৭৯২-৯৫ প্রীষ্টান্ষে রামমোহন কোথায় কি 

করিতেছিলেন, জান। বায় না বটে, তবে ২২ মার্চ ১৭৯৬ তারিখ দেওয়া 

ভাহার লিখিত একখানি বাংল! চিঠি হইতে আমর! জানিতে পাবি যে, 

এই সমগ্নে তিনিও পিতার বিষয়সম্পত্তির তত্বাবধান করিতেছিলেন। 
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সম্ত্তি-বিভাগ 
্্রীপু্ পরিজন লই রামকান্ত বায় লাঙ্গুলপাড়ার নৃতন বাড়ীতে 

দিন কাটাইতেছিলেন। এনন সময়ে একটি ঘটনা ঘটিল। ১৭৭৬ 

ষ্টার ১লা ডিসেম্বর (১৯ অগ্রহায়ণ ১২০৩) একটি দানপত্র ছারা, 

নিজের জন্যা কিছু অংশ রাখিয়া, পামকান্থ বাকা সমস্ত সম্পত্তি গুদের, 

মধ্য ভাগ করিয়া! দিলেন । অগমোহন, বামমোহন ও রাযগপোচন তিন 

জনই এই দলিলে স্বীকারপত্র লিখিযা দিলেন এবং উহা খানাকুল কফ 

নগরের কাজীর নিকট রেজিস্্রী করিয়া লওয়া হইল । ফোন্ পুত্র কোন্ 
সম্পত্তি পাইবেন, তাহার তালিকা ক্ধিয়। দিয়] বামকান্ত লিখিলেন যে, 

তাহার তিন পুত্র এই ভাগ অনুযায়ী বসতধাটা ও জমিজমা ভোগ, 

করিবেন, এবং কাহারও সম্পত্তির উপর অন্ত ক শবও কোন প্রকার 

দানী দাওয়া থাকিবে না; তিন পুনের কাহাকেও নগদ টাকা দেওয়। 

হইল না; বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি ইতিপূর্বে ধাহাকে যাহ! দেওয়া! হইয়াছে, | 

তাহারই থাকিবে এবং পরে ঘর্দি দেওয়| হয়, তাহা হইলেও এইকপ 

বাবস্থাই হইবে) তিন পুত্রের অংশ ছাড়া তাহার শোপাঞজিত সম্পত্তির 

সংমান্য অংশ ও বর্ধমানের বসতবাটা তীভার নিজের রহিপ , তাহার 

বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দেন৷ বা উপার্জনের সহিত তাহার পুত্র্দের এবং 

পু্রদের আয়ের সহিতও তাহার কোন সম্পর্ক রহিল না; অতঃপর তিনি 
যাহা উপার্জন করিবেন, তাহ! তিনি ধাহাকে ঈচ্ছ! দিবেন ; পৈতৃক 

বিগ্রছথের সেব1 ও পূজার ভার পুঝেরা সমভাবে প্টবেন, কিন্ত তাহার 
নিজের স্থাপিত বিগ্রছের জন্য তিনি নিজে দায়ী, উহার সহিত পৃরদের 

কোন সংশ্রব নাই; জগমোহন রার ও রামমোহন রাগ তাহাদের 

ষাতামহদত্ত জমিজমা! পাইবেন? রামলোচন বায় তাহার মাতামহদত্ত 

জমি পাইবেন) »ভষ্টাচাধ্যের কন্তা [তারিণী দেবী] নিজ পুত্রদের 



১৬ সামমোহুন রাজ - 

নামে যে জমি এবং পুষ্ষরিণী ক্রয় করিয়াছেন, তাছা তাহাকে দেওয়া 

হইল এবং ৬রাম্শঙ্কর রায়ের কন্তা  রাঘমণি দেবী ] ৈ-সকল জমি ক্রয় 

করিয়াছেন, তাহা তাহাকে দেওয়া হইল; তালুক হরিরামপুর সম্পূর্ণ 

জগমোহন রায়ের, উহার সহিত রামমোহন রায় বা রামলোচন বাছের 

কোন অংন্ব নাই । 

বামকান্ত বায়ের তিন পুত্রই এই দলিলে নিজ নিজ অংশের নীচে, 

“আমি প্“..--রায় বসতবাটা প্রভৃতি থাহা আঁষাকে দেওয়া হইল তাহা 

গ্রহণ করিলাম ও এই বাটোয়ার। অঙ্যামী দখল ও ভোগ করিব) যদি 

অন্ত কাহারও নামে লিখিত জনিজম।তে দাবী কপি বা কেহ করে তবে 

তাহা মিথ/৮--এই মন্মে স্বাক্ষর করিলেন! 

এই বাটোয়ার। অনুযায়ী রামমোহন নিআুলিখিত সম্পত্তি পাইলেন £-- 

শ্রীরামমোহন বাষের অংশ 
মৌজা লাঙ্গুলপাড়া £-- 

বসতবাটা ও বেড়, চৌহক্ষিযুক্ত, গ।ছ প্রস্ততি সঙ্গ এবং 

খিড়কীর দরজার বিকে পুরিণী ও নুতন পুফরিণী | 

এই সকলের অদ্ধেক *১১ দফা 

গোঠালবাড়ী ও বেড়, গাছসহ ও চৌদ্দিযুক্ত বাড়ী **- ৮ বিখ। 

মৌজা কুষ্খনগর £-- 
স্ুধ্যদাস রায়ের বেড় ধানের জমি ১৮ * বিঘ। 

কোঠালিয়ারকুণ্ডের ধানের জমি | ৮ ৩ বিঘ! 

পরগণা চজ্জরকোণায় পুরণচক্ *** ৭০ বিৎ। 

মৌজা কাট্যাদলে পৈতৃক বেড়ে আমার অংশ ১০০১ দয 

মৌজা কলিকাঙার জোড়ার্সাকোতে রামকুফঃ 
শেঠ ও অন্তান্ধ লোক হইতে ক্রীত বাড়ী 

ও পুষ্ষবিনী। চৌহদ্দিযুক্ত ১০১১ দফা 

গোপীনাখপুরে পৈভূফ পুষ্করিণীতে নিজ অংশ ১১১ দফা 



সম্পত্তি-কিভাগ ৯ 
অন্ত ভ্রাতার্দের অংশের বর্ণনা এখানে দেওয়া নিপ্রয়োজন। তবে 

"মোটামুটি এই কথ। বল! যাইতে পাবে যে, একটি তালুকের (হরিরামপুর) 

কথ] রাদ দিলে তিন পুথই সম্মান ভাগ পান। বসতবাড়ীর মধ্যে 
লাঙ্গুলপাড়ার নৃতন বাড়া সমানভাবে জগমোহন ও বামমোহুনের ভাগে 

পড়িল । বামকাস্ত রাধানগবের পৈতৃক বাড়ীর স্বত্ব ত্যাগ কবেন-লাই। 

উহ! দেওয়া! হইল ামলোচন রায়কে । রাঁমকান্ত রামের কলিকাতা 

জোড়াসীকোর বাড়ী একমান্ত পামমোহনেরই ভাগে পড়িল। এই 

বাড়ীটির মুল্য তখনকার দিণে আন্দাজ তিন হাজার টাকা। 

সম্পত্তি ভাগ হইয়া গেল এন ভাহার মঙ্গে গঙ্গে আরও কিছু 

পরিবন্তরন আসিয়া পড়িল । কিছু দিন পরেই মাত! সহ বামলোচন বায় 

লাঙ্গুলপাড়া হইতে রাধানগবে লিসা গেলেন এবং মৃত্যু পধ্যস্ত (পৌষ 

১২১৬) সেইখানেই বাস করিলেন । বামকা বর্ধমানে চলিয়া গেলেন 
এবং সেইখানে থাকিয়া নিজের ইজারা-লওখা জামদারা ও বঙ্ধমানাধিপতি 

তেজচন্দ্ের মাতা মহারাণী বিস্ুকুমারার বিষয়সম্পত্ভির তত্বাণধান করিতে 
লাগিলেন । এখানে বলা গ্রযোদন, তিনি মঠাবাণী বিষুক্মারীর 
মোক্তার ছিলেন । সম্পর্ডিবিভাগের পর হইতে মৃত্যু পথ্যস্ত রামকাস্ত 
সাধারণতঃ বদ্ধমানেই খাকিতেন, কিন্তু মাঝে মাঝে লাঙ্গুলপাড়া ও 

রাধানগরেও যে নাষাইতেন, এমন নকে । তাহার পুজেরাও সময়ে সময়ে 

তাহার সহিত দেপা করিবার জন্য বদ্ধমাণে যাইতেন ; দেশে থাকিলে 

রামমোহনও অন্য পুত্রদের মত পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। 

কিন্ত রামকাস্তের পত্বীর! কখনও বদ্ধমালে গিয়া বাস করেন নাই । 

সম্পত্তি-বিভাগের ফলে রামলোচন ক্বায় তাহার মাতা লাঙ্গুলপাড়ার 

বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন, কিন্ত সেখানে কোন বিশেষ ব্যবস্থা-পশিবর্তন 

হুইল না। তারিণী দেবী কন্রা হুইয়। বাড়ীর এঁহিক ও পারজ্রিক সকল 
ন্ 



১৮, বামমোহন বায় 

কর্ম নির্বাহ করিতে লাগিলেন। তাহার পুত্র, পুত্রবধূ, দৌহিত্র, 
(গুরুদাস মুখোপাধ্যায়) প্রভৃতি তাহাই কতৃত্বাধীনে বাস করিতে 
লাগিলেন । 

এই সময় হইতে বামমোহানের কাধ্যকলাপ ও গতিবিধি সম্বন্ধে 
আমরা আরও একটু বেশী ম*বাদ পাইতে আন্ত করি। এই সকল 
সংবাদ যথেষ্ট না হইলেও উহাদের সাহায্যে এই সময় রামমোহন কোথায় 
কি কাজে ব্যাপূতত [ছলেন, তাহার "অনেকটা আনান পায় যায়। 
গ্ামোহনের জ্যেঠা নিমানন্দের পুত্র গুরুপ্রসাদ রায়ের জবানধন্দিতে 
প্রকাশ, সম্পতি-বিভাগের নয় মাস পবে পাঁমমোহন কলিকাতায় বাস 
করিতে যান। কিস্ত এত শীঘ্বই তিনি কলিকাতার বাসিন্দা হইয়াছিলেন 
কি-না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 

১৭৯৭ খ্রীগাঞখে রামমোহন যে কলিকাতা যান, তাহ!ব কারণ খুব 
সম্ভব একটি বৈষঘ্িক ব্যাপার । এই বর তিনি অনরেবল আযাগ্ডক 
র্যাম্জে নামে কোম্পানীর এক সিবিলিয়ানকে সাড়ে সাত হাজার টাকা 
কর্জ দেন। এই টাকাটা রামমোহন তাহার সরকার--গোলোকনারায়ণ 
সরকাবের হাতে এক অআ্যাটনীর আপিসে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন । 
সেইখানে র্যাম্জে দলিল লিখিয়া দেন। 

ইহার পর রামমোহনের লিখিত ২১ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৮ ও ২৮ 
ফেব্রুয়ারি ১৭২৯ তাবিখের দুইটি পত্রে আমবা দেখিতে পাই যে, ১৭৯৮ 
ও ১৭৪৯ খ্রীষ্টাবের প্রথম দিকে তিনি ভূবুহট পরগণায় পিতার বিষয়- 
গম্পত্তির তথ্বাবধান করিতেছেন । এই সকল আভাস-ইক্ষিত হইতে আমলে 
হয়, রামমোহন এই কয় বৎসর বিষয়কশ্ম উপলক্ষে কলিকাতা, বদ্ধমান, 
গাছুলপাড়া ও নিকটবর্তী নানা জায়গাস্স ঘুড়িয়া বেড়াইতেছিলেন। 

১৭৯৯ স্্ীষ্টাব্দে রাষমোহন বিষয়সম্পত্ভি-সংক্রান্ত একটি বড় কার্য 



বাঁয়-পৰিবাঁষের ভাগ্যবিপধ্যয় ১ 

সমাধা করেন। এই বৎসরের ১২ই জুলাই তিনি বর্ধমানে গঙ্গাধর : ' 

ঘোষ ও রামতন্থ বায়ে নিকট হইতে ৩,১০৯ ও ১:২৫ টাকা 

গোবিন্দপুর ও রামেশ্বধপুর নাষে ছুইটি বড় ভালুক একই দিনে ক্রুশ 

করেন! ইহার প্রথমটি জাহানীবাদ পবগণাধ ও দ্বিতীয়টি চজ্জকোপা 

পরগণায়"অবস্থিত। রামমোহনের তূসম্পত্তির মধ্যে এ-দুতি খুব মূলাবান্ 

ছিল। উহ হইতে আদায়-থণচ ও সদ্ব-জমা ( বাৎসরিক ২১৮৬৮4১৯ ) 

দিয় রামমোহনের পাচ-ছষ হাজার টাঁকা আয় হইত। 

ব্ায়-পন্লিবারের ভাগ্যবিপর্য্যয় 

১৭৯ন ৪ ১৮০০ খ্ীটার্ধে হঠাথ বার-পরিবাবের ঘোরতর ছুরবস্থা 

উপস্থিত হইল এবং ইহার কলে তিন বৎসরের মধো উহার প্রায় সবন্থান্ত 

হই] গেলেন । ১৭৯৮ গ্রীই্টাষের নবেঙ্গর মাসে মহারাণী বিষুকুমারীর 

মৃত্যু হয়। 'এই ঘটনান সঙ্গে সঙ্গে বর্দমানে রামকান্ত রায়ের যে 

গ্রুতিপত্তি ও ক্ষমতা ছিল, তাহার অবসান হ্টল। ১৮০০ ত্রীষ্টাঙ্ছে , 

রামকান্ত রায়ের ভৃরন্থুটের ইজারার খিরাদ ফুবাইয়া গেল এবং দেখা গেল, 

তাহাব খাঁজনার কিন্দি বাঁকি পড়িয়াছে | এই সময় বাকি খাজন। বাবদ 

তাহার নিকট বর্ধমানের বাজার দাবীও গ্রায় আশী হাজার টাকায় 

দাড়াইয়াছিল। এই সকল খণ শোধ কন্সিবার সঙ্গতি রামকাস্তের ছিল 

না? সুতরাং ১৮০০ খ্রীষ্টান্দেব মাঝামাঝি সর্দপ্রথমে গবর্ষেন্ট তাহাকে 

বাকি খাজনার জন্য হুগলীর দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ করিলেন । এই 

টাকার (সুদ ও আসলে ৩,৩৩৮৮/৫ ) কিয়দংশ রামকান্ত শিজে শোধ 

করিলেন, বাকিটা তাহার পুত্র ও জামিন জগমোহন শয়ের সম্পত্তির 

অংশ-বিশেষ বিক্রয় করিয়া শোপ করা তইল) এবং বামবাস্ত ১৮*১ 



২০ বামমোহন রায় 

খ্রীষ্টাব্ের অক্টোবর মাসে মুক্তি পাইলেন । কিন্তু বর্ধমানের বাজ! প্রাপা 

টাকার জন্য তখনই আবার তাহাকে দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ করিলেন । 

এই বাঁগে রামকাস্তকে প্রথমে হুগলী ও পরে বর্ধমানের ছেলে রাখা হইল। 

পরে বর্ধমানের মহাবাঁজাকে পাচ এত টাকা নগদ 'ও বাকি টাক এগার 

ব্সরে শোধ করিব্ন-এই মন্মে একটি কিস্তিবন্দির দলিল লিখিয় দিয় 

দেওয়ানী জেল হইতে মুক্তি পাঁন ॥ ১৮০১ খ্রীষ্টান জগমোহন রাও 

গবর্ষেন্টের খাজন। বাকি ফেলিলেন এবং তাহাকেও মেদিনীপুবের 

দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ কবিষা পাখ| হইল । এই জেল হইতে তিনি 

মুক্তি পাইলেন ১৮০৫ শ্রীগ্তাবের মাচ মাসে : 
রায়-প্বিবারের এইী তভাগ/বিপষ্যঘ হইতে একমাত্র বামমোহনহ 

মুক্ত বহিলেন । ১৭১১ স্্রীষ্টাঞ্জের শোষ্রে দকে তিনি “পাটনা, কাশী ও 

কলিকাত| হইতে দুপবর্তী প্রদেশে” যাইবার জন্তঠ অশ্করঙ্গ বন্ধু 
(4902180600171 01900) বাজীবগোচন ব্রায়ের সহিত নিজের 

তালুকাদিরাবলি-বন্দোধস্ত করিতে আরস্ত ব্ধিলেন ; ১৮০০ গ্রীষাবের 

মাঝাম।ঝি, পুত্র মাধাপ্রসাদ জন্মিবার পূর্ধেই, রামমোহন পশ্চিম যাত্র! 

করিলেন । এই যাত্রার উদ্দেশ খুব অপ্তব চাঞ্ুরী বা অর্ধোপার্জন । থে 

র্যাম্জেকে তিনি বৎ্দব-তিনেক পূর্বে সাড়ে সাত হাজার টাকা কর্জ 
দেন, তিনি তখন কাশীতে ছিলেন । 

কি রামমোহনের বিদেশ-প্রবাল দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই । ১৮০১ 

্ীষ্টাব্ষেই তিনি আবার কলিকাতায় ফিঝিয়া আসেন । ইহাঁর- পব 

বৎসর-তুই রামমোহন কলিকাতা হইতে কোথাও গিয়াছিলেন বলয়! 
মনে হয় না । কয়েক বদর পরে (ইং ১৮০৯) বড়লাটের নিকট একটি 

দরখাত্তে রামমোহন লেখেন যে, তাহার বংশ ও শিক্ষা সম্বন্ধে সকল 
বাদ সদর দেওয়ানী আদালত ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রদান 
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কম্মচারিগণ ও কোম্পানীর অন্তান্ত কর্শচারীদের নিকট হইতে জার্পা 
যাইবে । আাহাকে বংপুরের দেওয়ানীর জন্য হুপারিশ করিবার সময়ে 

কলেক্টুর ডিগবীও লেখেন ৫৩১ জাছয়ারি ১৮১০) যে, সদর দেওয়ানী 

আদালতের প্রধান কাজী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান ফার্সী 
মুন্শী রামমোহন ব্রায়ের চরিত্র ও কন্মদক্ষতা সম্বন্ধে সংবাদ দিতে 
পারিবেন । এই সকল উদ্ভি' হইতে মনে হয়, রামমোহন সদর দেওয়ানী 

আদালতের ও ফোর্ট উই্ালয়ম কলেজের সহিত কোন-না-কোন প্রকাষে 

ঘনিষ্ঠভাবে সংস্ষিষ্ট ছিলেন । ইংরেজ কম্চাবিগণের ফাসী ও মুনলমান 

আইন শিক্ষার প্রয়োজনের জন্য সে-যুগে কলিকাতায় মুসলমাপী বিষ্ভার 

খুব চগ্চ1 ছিল । ন্বতবাং বাঁমমোইন কলিকাতা।র উচ্চপদস্থ খুসলমান 

মৌলবীদের দাহায্যে আর্বী-ফ্ণীর বাহপত্তি গভীরতর করেন, তাহাঁও 
অসম্ভব নয়। ১৮০: শ্রীষ্টান্দে খুব পম্ভব কলিকাতাত্ই তিনি জন্ 
ডিগবীর সহিত পরিচিত হন । |ভগবী ১৮০৭ জীষ্টাব্দেগ [দসেম্থর মাসে 

এদেশে আসেন এবং অন্য সবল সিবিজিয়ান্দের মৃত সব্জগ্রণম 

কলিকাঁতার ফোর্ট উইলিমম কনেক্জে দেশীগ ভাষা শিক্ষা করেন । ডিগবা 

এন্ির| গিয়াছেন যে, তাহার সহিত বামযোৌহনের প্রথম পরিচয় হওয়ার 

স্ময়ে রীমমোহনের বয়স সাতাইশ বৎসর ছিল। "আমাদের হিসাবে 

উহ1 ১৮০১ খ্রীষ্রাব্ফেই হয়। 

কপিকাতায় রামমোহন নানা বৈষয়িক কাঁজকণ্্বও করিতেন । তিনি 

কোম্পানীর কাগর্ত কিনিতেন ও উহ্ভার প্যবসা করিতেন। ১৮৯২ 

খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাঁতাম টমাস উ্রডফোঙ্ড নাষে কোম্পানীর আর 

এক জন সিাবিলিয়ানকে পাচ হাজার টাকা কর্জ দেন। এই টাকাটা 
কর্জ দিবার সময় রামঘোহছলেস তহবিলে মাত্র ছুই হাজার টাক থাকা 

বাকি তিন হাজার টাক? জোড়াসাকোর জয়কুষঝ সিংহের নিকট হইতে 



হু২ রামমোহন রায় 

আনা হয়। উভফোর্ড ইহার জন্য রামমোহনকে তমহুক লিখিয়া 

দেন । র 

ইহার কয়েক মাস পরেই রামমোহন ঢাকা-জালালপুবে (বর্তমান 
ফরিদপুরে ) যথারীতি জামিন দিয়া উডফোর্ডের দেওয়ান নিষুক্ত হইয়াছেন 

(৭ মার্চ ১৮০৩) দেখিতে পাই + উভংফার্ড ঢাক1-গালালপুবের কলেক্টর 

ছিলেন। বামমোহনের এই দেওয়ানী -পদ দীর্ঘকাল স্থায়ী ঠয় নাই । দুই 

মাস পরেই ১৮০৩ গ্রীগাব্েক ১৪ই মে দ্তিনি পদত্যাগ করেন । হর 

কারণ, অন্থস্থতার জন্ত উভফোডের ঢাকা-জালালপুব ত্যাগ । 

আঘথিক দুশ্চিন্তা ও দুর্দশার মধ্যে এই সময়ে-7১২১০ সালের জ্যেষ্ঠ 

মাসে (মে-জুন ১৮০৩) বর্ধমানের বাড়ীতে রামকান্ত বাঘের মৃত্য 
হইল। তাহার প্ুরদের মধ্যে ধামলোচন রায় সম্ভবতঃ তখন সেখানে 

উপস্থিত ছিলেন, তাহার দৌহিত্র গুক্ধদাঁন মুখোপাধ্য।য় মুত্যু পরের 

দিন বন্ধমানে আঙিদ্া গৌছেন। তাহার অপর দু পুত্রের মণ্যে 
জ্গমোহন রায় তখন মেদিনীপুর জেলে, রামঞ়োহন খুব সম্ভব কলিকা চায় 
অথব। ঢাঁক1-জালালপুপ হইতে কলকাতার পথে। তিনি ১৪ই যে 

(২রা জ্যেষ্ঠ ) ঢাকা-জালালপুবের খণ্ম ভাগ করেন। তিনি পিতার 

মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন না বলিয়াই আমাদের ধারণ11* 
স্পা হ শত পাশাশীশা ৮ শি আস পি ৯ এ এপ্স সপ ক পপি এ পিস পা তক 

* আমর] মকন্দমান্ন বে-সকল কাঁগজপত্রের সান্াষো এই ধার রচনা করিয়াছি, 

উহাদের ঘ্ধ্যে ভারিণী দেখীকে রামমোহনের পক্ষ হইতে জের করিবার উদ্দেগ্তে লিখিত 

কয়েকটি প্রশ্ন আছে। উহাদের একটি এইরূপ ২--“উলিখিত রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর 
সমর়্ে রাজিমোহন রা কোখার স্থিলেন, এবিষয়ে কি জানেন, কি শুনিয্াছেন, কি 

ঘিশান:ফরেন 1” টিক এই ধরণের প্রশ্ন জগমোহন সম্ববধেও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, 
ক্ষিন্ত সামলোচন সম্পর্কে এ প্রশ্ন কর হস নাই। জগ্কমোহন পিতার মৃত্যাক্প সময়ে 

জ্হুপস্থিত ছিলেন । সেজপ্ সনে হয, রামমোহনও পিতার মৃত্যুকালে উপস্থিত হিলেন 
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রামকাস্তের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ লইয়। রামমোহন ও অন্তান্ত সকলের 
মধ্যে একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হুইল। পরিশেষে রামমোহন নিজ- 
ব্যয়ে কলিকাতায় এক শ্রার্থ করিলেন, ভাবী দেবী দৌহিতের 
তলগ্কারাদি বন্ধক রাখিয়! টাকা সংগ্রহ করিয়া! লাঙ্গুলপাড়ায় শ্রান্ধের 
ব্যবস্থা কপিলেন এবং মেই শ্রাদ্ধ করিলেন রাখলোচন বায়, জগমোহন' 

জোট পুত্র হিসাবে মেদিনীপুর জেলের মধ্যেই আর একটি শ্রাদ্ধ করিলেন । 
যতাবালে রামকাস্তে কোন নগদ টাকা ছিল না। সম্পত্তির মধ্যে 

বঙ্জমানে স1ত-আট হাজার টাকা মুলোর একটি বাড়ী ও পঞধধাশ-ষাট 

বিঘা নিষষর ও ব্রনোত্ভব ছিল! বাঞ্ীটি বদ্ধমানের মহারাজা খণের 

জন্য দখল করিয়। লইলেন, শ্রন্ষোত্তর জমি বামকান্থের নির্দেশ অন্যায় 

তারিণী দেব? কতুল্চ ধেবসেবায় নিয়োজিত হইল । 

1ামকাছ্ছের মু; « জগমোহন্র কারাঁবাদেখ জন্য রায়-পরিবার 

ধখন হুদ্দশৃগ্রও। হখন বামযোহনের অব! বেন সম্পন্ন । তিনি নিজে 

এই কথার ইতি করিত শিয়াহেন এবং আমরা ভাভাকে ১৮০৩ 

্াষ্টান্দে লাপুলপাড়ায় এটি নৃতন তালক কিনিতেপ দেখি । 

বামমোহন ইছাব কিছু পন পরেখ সম্ভবতঃ মুশিদাবাদে যান | একই 

সময ভাঙার হই সিবিলিমান পু্ঈপোধকান্যামজে এব, উদফোর্ডও 

মুশিধাবাদে ছিলেন । মুশিদাবাদে ১৮০৬ অথবা ১৮০৪ শ্ীঈাবে 

রামং্মাহনের 'একেশ্বরবাদ-নন্বন্কীয় আব) 4 ফার্সী পুস্তক তত কাত উল্- 
যযাহ হিদীনঃ প্রকাশিত হয় বলিয়া মিস্ কলেট বলিয়া গিয়াছেন। 
ইহা ঠিক হওয়াই' সন্মব । 

না। ভা ছাড়া য়ায-পরিবারেৰ পুরোহিত রাধাকু্ বঙগোযাপাধ্যাগ ভট্টাচার্ধে)র 

অবানবন্দিতে আজে $---কামকাহ রায়ের মৃত্য সময়ে ভগমোহন সায় মেদিনীপুর বেলে 
ছিলেন এবং রানমে।হম রাহ বিদ্বেশে ছিলেন; সে দেশের নাম ভাহার শরণ নাই!” 



নামমোহন ও জন্ ডিশবা 

্ামমোহনের উপরিতন কন্্রচারী, মনিব ও বন্ধু হিসাবে জন্, 

ডিগবীর নাম স্থপরিচিত । কিন্তু যেসকল ইংরেজ রাঁজপুরুষের সহিত 

তাহার পরিচণ্ন ও থনিষ্ঠত1 হয়, ডিগবী তাহাদের প্রধান হইলেও প্রথম 

নহেন। ইহার পূর্বেব রামমোহন যে উডফোর্ড নামে এক জন 

সিবিলিয়ানকে টাকা কর্জ দেন ও তাহার অদীনে কাজ করেন, আহঃ 

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি । ১৮০৪ খ্রীষ্টান্দের ফেব্রুয়ারি মাসে উডফোড 

মুশিদাবাদে বদি হন এবং ধামঘোহনও সম্ভবতঃ তাহার সঙ্গে সেখানে 

যান। কিন্তু পর-বৎসণই উডফোর্ড পীড়িত হইয়া পড়েন এবং ১৮০৫ 
্রীষ্টাব্ধের আগস্ট মাসে সমুদ্র-ঘাত্রা করেন । এই ঘটনার পর রামমোহন 

ভিগবীর অধীনে কন্মগ্রহণ করেন । 

১৮০৫ শ্রীষ্টান্ধের মধাভাগ হইতে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মব্যভাগ পথ্যন্ত 

রামমোহনের সহিত ভিগবীর ঘনিষ্ট পরিচয়ের যুগ? এই সময়ে 

বাঁমমোহন ভিগবীর সহিত প্রথমে পামগড়, পরে বামগড হইতে যশোহর, 

বাশাহর হইতে ভাগলপুর, এবং সর্বশেষে ভাগলপুর হইতে ধংপুর যান; 

কিন্ত ডিগবীর সহিত রামমোহনের কেবল মাত্র মনিব-কর্মচারার সধন্ধই 

ছিল না। রামমোহন ভিগবীর নিকট হইতে গভীর ভাবে ইংবেজী 
শিক্ষা করেন। ডিগবীও রামমোহনকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। 

ঝামমোহুন যখন যেখানে যে-চাকুরাই করুন না কেন, সর্বদাই 
আত্মসম্মান বজায় বাধিয়! চলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ-বিষয়ে একটি 

ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । ডিগবী ভাগলপুরে বদলি হইবার পক, 

রামমোহদও ভাগলপুরে গিয়াছিলেন । ১৮০৭ শ্রীষ্টাবের ১ল! জানয়ারি 
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তারিখে রামমোহন ভাগলপুরে পৌছেন। সেই দিন তাহার সহিত 
নেখানকান কের সার ফ্রেডারিক হামিণ্টনের একটা সংঘর্ষ হয়। 

মুসলমান আমলে উচ্চপদস্থ রাজকম্মচাবীদের সম্মুখ দিরা সাধারণ লোকের 

পান্ষাতে ঝা বোড়ায় চাউয়া বা ছাতা-মাখায় যাইবাথ অধিকার [ছল না। 

২০জরা যখন প্রথম এই দেশে 'শাসেন, তখন তাহাদের কেহ কেহ 

এইরূপ সন্মান আদায় কারতে, হালবাসতেন। সাবু ফ্রেডারক হামিল্টনও 

এই শ্রেণীধ লোক ভিলেন । প্ামখোহন যখন পালীতে কিয়! 

যাইতেছিলেন, তখন তান এক ইটের পাঙ্গার উপর দাড়াইছ। ছিলেন । 

এক জন দেশীব লেকে সম্মুখ দিয়। পাক্কী হটিযা চাপবাসী বরকন্দাজ 
শইয়া যাইতে দেখির। সাধু ফ্রেভাবিকের অন্যস্থ সাগ হহল। তিনি 

ীৎকার করিয়া বামমোহনকে পান্ধী হতে নামাতে বজিতে লাগিলেন, 
এবং ঠহাতে বানমেইনের পাক্ষী থামে এ| দেখিয়া গোছা ছটাইয়া গিয়া 
তাভাব পাকী শ্বাটকাইলেন। তথন্ বামামোহত। পাক হইতে নামিয়া 

সার্ ফ্রেডারিক স্থাঘিন্টনকে ভপ্রভাবে ঘরিবাদন কিমা বুঝাউবার ছা 
করিতে পাগিলেন। কিন্ত ইহাতে সাধু ফ্রেডাখিকেপ বাগ খামে ন। 

দেখিয়া গাগাগালিতে কর্ণপাত ন। করিয়। আবার পাঙ্ছজে চড়িয়! চলিয়া 
গেপেন ও কিছু দিন পরে (১২ এপ্রিল ১৮০৪) হ্বধং বড়ণাট ল় মিন্টোর 
নিকট এই অপমানের প্রতিকাশের জনা আবেদন কারাগেদ ! এই 
আবেদনের ফলে আাদেশ হইল যে, ভবিগ্ত,৩ সার ফ্রেডাপিক হামিপ্টন 

যেন দেশীয় লোকের লহছিত 'এইন্প বসা শা কণেন। 

রামমোহনের এই আ'বধনপবপানি ইংরেক্জাতে লিখিত 1 এটিকে 

আপাততঃ তাহার সব্বপ্রণম ইংবেজী বচন পশিতে হহবে। প্রচলিত 

কোন রামমোহন-জীবনীতে ইহা না, 'এই কারণে আব্দেনপত্খালি 
নিদে উদ্ভৃত হইল :-- 
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প্রামমোহনে চ।কুলী মগন্ধে একটা আান্ক ধান41 প্রচলিত আছে। 

এখান উঠ সংশোধন পারা আবমাক 1 থে নধ বহসরের কণা বলা 

হইয়াছে, এই সম রামমোহন ঈস্ট ইত্ডিয় কোগ্পাণীর চাকুরী করিতেন, 

উহঠ সকলের বিছাস। গুকুত প্রশ্তাবে রামমোহন এই কয় বৎসরের 

ভধ্যে আত অন্ন কাপই কোম্পানীর চাকুরীতে, পিবুক্ত ছিলেন । ১৮০৬ 

্বীষটান্ষের "সাগস্ট হইতে প্মক্টোব। পর্্যন্দ ভিএবা রামগুডের অস্থায়ী 

জ্েল*-ম্]াজিটেটের কাজ কবেন। বামমোহণ এই সমগে তাহাব অধীনে 

ফৌদদারী 'শাদালতেদ মেত্রেস্তাঁদার ভিলেন । ইহার পব ডিগবী যখন 

রংপুরের কপেরীর ভন, তখন তিনি কয়েক মানের জগ রামমোহনকে 

অস্থায়ী দেওয়ানের পর্দে নিষুত্ত করেন (ডিসে ১৮০৯ হইতে )1 

ডিগবী ন্বামমোহন সম্গঙ্ধে খুব উচ্চ ধারণ। পোষণ কৰিতেন। সেঙ্জন্য 

তিনি বামমোহনকে স্থায়ী দেওয়ান কৰিবাঁর জগ্য অনেক চেষ্টা কবেন। 

কিন্ত কলিকাতার বোর্ড-অব-রেভিনিউ কিছুতেই তাহাতে সম্মত 



৩ বামমোহন বায় 

হইলেন না। এমন কি, ডিগবীর পীড়াগীড়ির উত্তরে তাহাকে লিখিলেন, 

“ভবিষ্যতে ডিগবী যদি বোর্ডের প্রতি এইক্সপ অসম্মানসূচক ব্যবহার 

করেন, তাহ। হইলে তাহারা উহার সমুচিত উত্তর দিতে বাধ্য হইবেন” 

১৮১১ স্ত্ীষ্টাব্ধের মার্চ মাসে অন্য লোক রংপুরের দেওয়ান নিষুক্ত 

হইল । 

রামমোহনকে স্কাঘী ভাবে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিতে বোঙের 
এইরূপ প্রবল আপত্তি হইবার কাবণ কি, সে-সম্বদ্ধে অনেকেরই কৌতূহল . 
হইতে পারে। এই বিষয়ে বোড ডভিগবীকে ষে চিঠি লেখেন, তাহাতে 

রামমোহনের নিয়োগের বিরুদ্ধে ছুইটি যুক্তি দেওয়া হয়। প্রথম যুক্তি 

এই যে, দেওয়ানের কাজ কবিতে হইলে খাজনা আদায়ের শুক্র 'অভিজ্ঞত। 

এবং নিয়মাব্লীর জ্ঞান থাকা গ্রযোজন ; রামমোহন ধৌক্দদারী 

আদালতের অস্থায়ী সেরেস্তাদারের কাধ্যে এই জ্ঞান বা অভিজ্ঞত অজ্জন 

করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় আপত্তি তাহার জামিন সম্বন্ধে। 

রামমোহন রংপুবের ছুই জন জমিদারকে তাহার জামিন হইতে স্বীকার 

করাইয়াছিলেন। বোর্ড বলেন, কোন দেওয়ানের জামিন যে-জেলায় 

তিনি কাজ করিতেছেন, নেই জেলার জমিদার হওয়া বাঞ্চনীয় 

নয়। 
এই ত গেন প্রকাশ্য আপত্তির কথা । ইহা ছাড়া, বোর্ড-মব- 

রেতিনিউয়ের কাগজপত্রের মধ্যে এ-বিষয়ে উহার প্রেসিভেণ্ট বুরিশ 
ক্রীষ্প সাহেবের সবহস্তলিখিত একটি মন্তবা আমি দেখিয়াছি । উহাতে 

রামযোহরেই কুমিয়োগ সম্বন্ধে উল্লিখিত আপত্তি ছুইটি ছাড়া আর একটি 
আপঙির্ট:উল্লেখ আছে, এবং সেই আপততই প্ররুত আপত্তি বলা চলে । 
অন্ত তা পর বুরিশ জ্রীষ্প লিখিতেছেন। “রামগড়ে শেরেন্তাদার 

লীন তাহার -কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে অগ্রশংসাস্চক কথ) 
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(4000950207019 10913610301 0018 9000008, ) আমার কানে 

আসিয়াছে 1” 

সে ধাহ। হউক, এই বিবরণ হইতে দেখা গেল, রামমোহন ছুই যাক্ক 
অল্প কালেব জন্য ঈস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরী করেন । বাকি মম 

তিনি ডিগবীর খাম কর্মচারী ছিলেন। ডিগবী যে-সময়ে যশোহবে 

ছিলেন (ডিসেম্বর ১৮০৭*---জুণ ১৮৮), তখন কামমোহন থে তাহা, 

খাস ফালী মুন্মী ছিলেন, একথার উল্লেখ ভিগবীর একটি চিঠিতে 
আছে। দেশীয় লোকের সহিত কাজকর্শের শ্লাবধার জন্য সেকালের 

অনেক সঙ্ছেব বংঙালী “বাবু বাখিতেন । ইহছাদিগকে দেওয়ান বলা 

হইত |. রামমোহন ডিগবাঁর সহিত এইক্ধপেই সম্পৃক্ত ছিলেন। 

তিনি সাধানণ লোকের নিকট “ডিগবীবর দেওয়ান” বলিয়। পরিচিত 

ছিলেন । 

নামমোহনের (বষয়িক উন্নভি 

ংপুবে বামমোহল চাকুরী ও ব্যবসা দ্বারা যে যথেষ্ট অর্থোপার্জন 

করিতেছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই | 'এই সময়ে রংপুর ও কলিকাতা 

ছুই জান্গাতেই '্টাহার হিসাবনবীশ ও তহবিলদার ছিল। রংপুরে যে 

উাহার হিসাবপত্র প্লাখিত, ভাহার নাম ভবানী ঘোষ ও কলিকাতার 

ভহবিলদাবের নাম গোগীমোহন চট্টোপাধ্যায় । বাষমোহন বাছির 
হইতে যে টাকাকড়ি পাঠাইতেন, ডহবিলদার গোপীখোহন ভাহার নামে 

এ ১৫ জানুয়ারি ১৮*ল ভারখে ভিগবী ভাগলপুর কোটের রেজিষ্টার কম, অয় দিক 
পরেই আবার তিনি বশোহ্রে ফিরির জাসেন। 
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উন কলিকাতায় জম! করিয়া বাধিত) এই গ্রসর্ণে একটি কথার 

উল্লেখ প্রয়োজন । রংপুর ছাড়িয়া কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হইবার 

পর রামমোহন “বেনিয়ানেশর কাজ করিতেন, উহার উল্লেখ সেকালের 

ক্প্রীম কোর্টের জুবির তালিকায় পাওয়া গিয়াছে ।* 

এই কয় বৎসরের মধ্যে রামমোহন তিনটি তালুক কেনেন । 

উহাদের প্রথম ছুইটিব নাঁম বীপলুক ও রুষ্ণনগর (জাহানাবাদ পরগণ1 )) 

তৃতীয় তালুকটিও নাম শ্রাবামপুর € পরগণা ভুরমুট )। - 

অরেকেই ঝলিযাছেন, রামমোহন ১০ বদর সবকারী চাকুরী করি 

কাধিক ১০ হাজার টাক। আয়ের বিষষ-সম্পত্তি করিয়াছিলেন! রাম- 

মোহনের এই আধিক উন্নতির মূলে কিশোরীচাদ মিত্র ঘুষের ইঙ্গিত 

' করিয়াছেন : লিহোনাড আবার ব্রাঙ্ষপবাঙ্ছের ইতিহাসে ইহার প্রতিবাদ 

করিয়া লিখিযাছেন যে, বাসমোহন যাহা লইতেন, তাহা সুষ নহে 

সেকালের দেওয়ানের 1928] 05৮70191698.১ ইহা? কেহই জালিতেন 

না যে, প্লামমোভন মাত্র ১ ধৎসর ৯ মাস বিভিন্ন স্থানে সরকারী 
চাকুরী করিয়াছিলেন । দবকারা ঢানুবীতে তিনি যাঁহাই সঞ্চয় 

করুন ন। কেন, তাহার অগ্য আয়ের পথও ছিল; তিনি দীর্ঘকাল 

ডিগবীর খাল মুন্শীর কান্জ করিয়াছেন, কলিকাতায় কোম্পানীর 

কাগজের ব্যবস। নিয়েন এব সিবিলিয়ান প্রভৃতিকে টাকাকড়ি কর্জ 

দিয়াছেন । 

_ এইক্পে পামমোহনের অবস্থার যখন উত্তবোত্তর উন্নতি হইতেছিল, 

তখন লাহ্ধু্পাড়ায় তাহার ভ্রাতার। ও পরিজনবর্গ ত্রমেই নিতাণ্ত 

দারিজ্যের দিকে চলিয়াছিল ! ১৮০৪ গ্রাপাব্দে রামমোহন যখন মুশিদাবাদ 

্ 54081056515 17071 30975 4 30000:50 সওজ 8৪০০৮৪09101 

1487658007 70566645102 ঙ্ত 80৭ 1986. 
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যান ভখন তাহার জোট ভ্রাতা জগমোহুন মেদিনীপুরের দেওয়ানী জেলে, 
তাহা আমর! দেখিয়াছি । এই সময়ে মাতা তাধিণী দেবী তীহাক্ষে 

মাসিক দশ টাকা করিযা অর্থসাঞ্াধ্য করিতেন । গবর্ষেটকে কিছু 
টাক দিয়! জেল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য জগমোহন অর্থশালী 
কনিষ্ঠের নিকট কিছু সাহাধ্য প্রার্থনা করেন। অনেক চিঠিপঅ 
লেখালোখব পর ১৮০৫ শ্রীষ্টার্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তাবিখে সুদ সমেত 

ফিরাইয়! দিবেন, এই মধ্মে তমক্ক লিখিয়া দিবার পৰ বামমোহন 

জ্োটকে এক হাজাধ টাক? কর্জ দেন । জগমোহনও এই টাকা গবমেন্টকে 

দিয়া এবং বাকি ৩,৩৫৮ টাকা মাসিক ১৫% টাকা কিস্তিতে পরিশোধ 

করিধা দিবেন, এই অঙগগাকারপন্ত্র দিয়। মেদিনীপুরজেল হইতে মুক্তি 

পাইলেন (৯ মার্চ ১৮০৫ )। কিস্তু জগমোহন এই টাকার একটি 

পয়লা শোধ কবিতে পারিলেন না । ১২১৮ সালের তক মাসে 

€ মাট-এপ্রিল ১৮১২ ) তাহার মুত্যু হহল। 

অগমোহনের পুত্র গোবিশপ্রপাদ পিতার মৃত্যুর পর তাহার 

উত্তরাধিকারী হন। তখন গোবিন্দপ্রলাদেল খফস পনব বৎ্সব। 

জগমোহনেদর মৃত্যুর দুই বৎস পূর্বে ১২১৬ সালের পৌষ মাসে 
( ডিসেম্বর-জাচ্ছারি ১৮০১-১০) রামমোহনের স্্বকনিম আতা 

বামলোচনেরও মৃত্যু হইয়াছিল । ইহার পর বায়-পরিধারে এক 
রামমোহন দ্যতীত আর প্রাপ্তবয়গ্ধ পুরুষ কেহ খুহল না। 

বামমোহনের পরিবাব-পরিক্গনেব যখন এইকপ অব] তখন তিনি 

নিজে প্রবামী। ব্রামমোহনের নিজের উক্তি হইতে আমরা জানিতে 

পারি ধেঃ ইং ১৮০৩ হইতে ১৮১৪ পর্যহ: এগাধ বত্সর তিনি শুধু ভাই বা 

মা নয়, লিজের পুত্র-পরিবার হইতে ও দূর ছিলেন । ইং ১৮৭৯ হইতে 
১৮১৩ পধ্যন্ত রাষমোহনের ভাগিনেযর গুরুদাস মুখোপাধ্যায় মাতৃলের 

তু 
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সহিত রংপুরে ছিলেন । গুরুগসের পিতার একটি পত্র হইতে রামমোহন 
ও গুরুদাস জগমোহনের মৃত্যুর সংবাদ জানিতে পাবেন । 

জগমোহুনের মৃত্যুকালে রামমোহন যে ন্বগ্রামে ছিলেন না, তাহার 
স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়। যাইতেছে । ইহাতে ওহাব সম্বন্ধে প্রচলিত একটি 
কিংবদস্তীর কোন ভিত্তি নাই দেখা যাইতেছে । মিস কলেট তাহার 

জীবনীতে লিখিয়াছেন 2 
১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে [রামমোভনেন ] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহনের মৃত্যুর 

পৰক্তাহার পত়ী তাহার অন্রগমন করেন। শোন! যায়, রামমোহন 

তাহাকে এই ভীষণ কাধ্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্ট! কথ্য়াছিলেন কিন্ত 

সফল হন নাই। পরবে যখন শরীরে আগুন 'আসিম্। লাগিল তখন 

জগমোহনের পত্রী চিতা হইতে উঠিস্বা আসিবার উপক্রম কবেন ! কিন্ত 

তাহার গৌড়! আত্মীয় ও পুরোভিতের! ঠ্াহাকে বাশ দিয়া চাপিয়া বাখে 

এবং স্তাহার চীৎকার ডুবাইবার জন্য চারি দিকে ঢোল কাশি ইত্যাদি 

বাজান তর। রামমোহন তাহাকে রক্ষা করিতে ন1 পান্িস্বা অপীম ক্রোধ 

ও অন্বকম্পার অধীন হইয়া! সেইখানেই প্রতিজ্ঞ। করেন এই নিষ্ঠুৰ প্রথ! 
উচ্ছেদ না করিসু। তিনি বিশ্রাম করিবেন না। 

এই গল্পটি মিস কলেউ বরাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের নিকট হইতে 

পান। তিনি আবার উহা তাহার পিতা নন্দকিশোর বস্থুর নিকট 

শোনেন । নন্দকিশোর বামমোহনের এক জন বিশিষ্ই শিল্ক ছিলেন । 

জগমোহনের ভিন পত্বীর মধ্যে কেহ সত্যই স্বামীর অস্থগমন 

করিয়াছিলেন কি-না, তাহা! আমাদের জানিবার উপায় নাই। অন্ততঃ 

গোবিন্দপ্রসাধের মাত] দুর্গা দেবী যে অন্গগমন করেন নাই তাহ। সুনিশ্চিত, 

তিনি শ্বামীর মৃত্যুর ৯ বসর পরে (১৩ এপ্রিল ১৮২১) বামমোহনের 

বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে একটি মকদ্দম৷ আনিয়াছিলেন । তবে রায়- 
পরিবারে 'মন্ছগমনের বেওয়াজ ছিল বলিষ। মনে হয় না। বামমোহনের 
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পিতা রামকাঙ্জের তিন পত্বী ছিলেন । তাহাদের কেহই সহমঝণে ধান 
নাই । রামগমোহনের কনিঠ ভ্রাতা বামলোচনের পত্বীও সহমত হুন 

নাই। সে যাহা হউক, জগমোহনের মৃতার পব তাহার কোন পত্থী 

সহগামিনী হইলেও রামমোহন যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না, তাহা 
স্থনিশ্চিত + কারণ, তখন ও পরবর্তী ছুই বসব পধ্যন্ত তিনি যে সদর 
ংপুবে অবস্থান কৰিতেছিলেন, তাত! পৃধেই আমবা দেখিয়াছি । 

নামমাহনের কলিকাতা-বাপ 
১৮১৪ শ্রীষ্টান্সের ২০এ জুলাই খংপুর কলেক্টরীপ ভার স্মেল্ট নামে 

এক সিবিলিয়ানকে বুঝইয়া দিমা টিগবী দীর্ঘ ছুটি লইলেন। সেই সঙ্গে 

বামমোহনও রংপুর ত্যাগ করিলেন । এই বৎসরের মাঝামাঝি তাহাকে 

কপিকাতায় বিষরকর্শে ব্যাপূত দেখিতে পাই, এবং তধন হইতেই 

যে তিনি স্বাযিভাবে কলিকাতাবাশী হন) দে-ব্ষয়ে কোন সন্দেহ 

নাই । 

রবামনোহন তখন সম্পন্ন ব্যক্তি, জীবিকার্জনেয় জন্থা তাহার দেশে 

দেশে ঘুরিয়া বেড়ানোর আর দরকার ছিল না। শ্তন্নাৎ প্রথমেই তিনি 

কলিকাতায় বাপ করিবার জন্। বাড়া অগ্বেষণ করিতে লাগিলেন । 

১৮১৪ গ্রীষ্টাব্দে উহার নামে দুইখানা বড খাণ্ডী ভন কৰা হইল। 

উহার প্রথম্টি চৌবঙ্গীতে অবস্থিত বড় হাতা সংবুক একটি দোতাল। 
বাড়ী । উহ! ২০,৩১৭ টাকা এলিজাবেথ ফেনউইক নামে এক মেমের 

নিকট হইতে কেনা হয়| দ্বিতীয় বাড়ীটি মাণিকতলাস ; এই বাড়ীটি 

এখন উত্বর-কলিকাতার পুলিসের ডেপুটি কমিশনারের আপিসে পরিণত 
হইয়াছে । উহা ১৩,০০৭ টাকার ফ্রান্দিস মেেস নাযে এক সাহেবের 
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নিকট হইতে কেনা । এই সময়ই সম্ভবতঃ জোড়ার্সাকোতে তাহার যে 
বাড়ীটি ছিল, উহ৷ বিক্রয় করিয়] ফেলা হয়। 

বিষয়-সম্পতির ব্যবস্থা করিবার কালে রামমোহন গ্রামে মৃতন 

বাড়ী করিবার কথাও ভোলেন নাই ৷ লাঙ্কুলপাঁড়ার বাড়ীর প্রতি আৰ 

ভাহার কোন আকধণ ছিল না; এই বাড়ীতে তাহার নিজের অংশ 

তিনি ভাগিনেয় গুকুদাস মুখোপাধায়কে দান করেন ( নবেশ্বর-ভিস্বর 
১৮১৪ )1 এই সমঘে কিংবা কিছু পুর্বে মাতা তারিণী দেবীর সহিত 
আবার তাহা মতাস্ছর বা মনাস্তর উপস্থিত হয, তাহার কিছু কিছু 
আভাস মামরা পাঁই। এই কারণেই হউক কিংব। অন্য কারণেই হউক, 
তিনি লাঙ্গুলপাঁড়া ত্যাণ করিয়া নিকটবর্া রঘুনীথপুরে একটি নৃতন্ 

বাজী নিন্দাণ করাইতে আবগ্ধ কবেন। বাড়ী সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই 
১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮এ জাঙদ।রি (১৭ মাথ ১২২৩) রামমোহনের পবিবার 

লান্গুলপাড়ার বাডা ত্যাগ কিল রখুনাখপুরের নৃতন বাড়ীতে চলিয়া 

আদেন। ৃ 
কলিকাতা 'নীমিবাধ। অল্প দনের মাই বামমোহন সেখাশকার 

এক জন গণ্যমান্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইলেন । তাহার তখন 

অর্থের অভাব ছিল না, মৃতরাং কলিকাতায় (তিনি এশর্মযশালী ব্যক্তির 

মতই থাঁক্িতেন, দশ জনের কাছেও প্রতিপত্তিশীলী ব্যাক্তির মতই 
মান্য হইতেন। তাহার মাণিকতলার বাড়ীতে 'শহবের ব্হছ সম্ত্রান্ত 

লোকের সমাগম হইত । উহাদের মধ্যে দেশী লোক ভিন্ন বু বিদ্বো 

ব্যক্তিও থাকিত। বিদেশ হইতে যাহারা ভারত-ভ্রমণে আসিতেন, 

তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই রামমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 

আলিতেন। এইক্প পবিত্রাজকদের মধ্যে ফিট্সক্রারেন্দ (আর্লন অব 

মান্স্টার ), ফরাসী বৈজ্ঞানিক ভিক্তর জাকর্ম ও ইংরেজ মহিলা ফ্যানী 



রামযোহনের বিকুদ্ধে গোবিন্দগ্রসাদের মকঙ্দমা ও 

পাসের নাম উল্লেখযোগ্য ৷ এই ইংরেজ মহিলা তাহার ভমণবৃত্বান্তে 
রামমোহনের বাড়ীতে একটি উৎসবের বর্ণনা করিয়াছেন; তিনি 

লিখিয়াছেন £-- | 

১৮২৩, মে-লেদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা বামমোহন রায় নামে একটি 

ধন্দী বাঙালী বাবুর বাড়ীতে একটি “পার্টিতে গিয়াছিলাম ' বাড়ীর খড় 

হাতায় “বশ ভাল জোশনাহ হইয়াছল এবং চম২কার বাজীপোড়ান 

হইয়াছিল। বাডীর ঘরে ঘবে নাগয়ালীর| নাচগান কবিতেছিল'* 

উষ্তাদের গান গাঠিবা? গীতি অন্তত; সময়ে সময়ে স্বর নাকেব ভিতর 

দিশা আদসিতেছিল। কতকগুলি সর বেশ মিষ্ট ; এই নাচওয়াঙীদের মধ্যে 

নিকী3 ছিল--তাহাকে প্রচ্য জগতের কাটালানশী বহা। হইত । 

ইহ] হইতে দেখা যায়, সেকালের সকল বড়তলাকের মত রামমোহন 

মুসলমানী ধরণপাবণেব পঞ্চপাতী ছিলেন) তিনি শিঙ্জে মুসলমানী 
জোবকা চাপকান প্রততা ত পরিতেন এবং এই পোষাক শোভন বলিয়া! ধনে 

করিতেন। এমন কি, অনেকের ধার্ণ। ছিল, তিনি মুসলমানের সহিত 

পান-ভোজনও করেন । এই জন্য হিন্ু-আচারের পক্ষপাতী গোকের! 

সাঁহাকে অত্যন্ত সন্দেহের চে দেখিত ও 'যবন? বলির! !নন্দা করিত | 

রামযোহন কিন্ত সেজন্য নিের শাচাপ-বাবহারের কোন পরিবর্তন ব। 

মুসলমান বন্ধুদিগকে বর্জন কেন নাই । 

নামগোহনের বিক্দ্ধে গাঘিন্দপ্রসাদের মকদ্দম! 

এই সকল আমোদপ্রমোদ ও বড়মান্মি ছাড়া বামমোহনের জীবনে 

বঞ্ধাটও ঘথেষ্ট ছিল। এই সময় তিনি বিষয়্-সংক্রান্ত কয়েকটি মামলা" 

মকদ্দমায় জড়িত হইয়া পড়েন। এই সকল নকঙ্গম/র মধ্যে মাঝে 
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একটির কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি । উহা ১৮১৭ গ্রীষ্াব্দের ২৩এ 

জুন তাহার ভ্রাতুষ্পুজ্জ গোবিন্দপ্রসাদ রায় রুজু করেন এবং উহার শুনানি 

হয় কলিকাত স্থগ্রীম কোর্টের ইকুইটি-বিভাগে প্রধান বিচারপতি সার্ 
এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টের সম্মুখে | এই মকদ্দমা সম্বন্ধে নানারপ ভ্রান্ত 
ধারণ! প্রচলিত আছে । ডাঃ কার্পেপ্টীর লিখিয়া গিয়াছেন যে, রামমোহন 

জাতি ও ধর্মচ্যুত হইয়াছেন, এই কথা প্রমাণ করিয়া তাহাকে পৈতৃক 

সম্পতি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য এই মকদ্দমা রুজু কর! হয়, কিন্তু 

রামমোহন তাহার প্রগাঢ় শাস্্জ্ঞানের দ্বারা এই প্রচেইা বার্থ করেন। 

রাষমোহনের বন্ধু পাদরি আভামের বিবরণও এই মন্খেরই । তিনি 
বলিয়াছেন, রামমোহনকে বিধন্নশী প্রমাণ করিয়া বিষয় হইতে বঞ্চিত 

করিবার জন্য ত্বাহার ম1! এই মকদ্দমা করেন, কিন্তু তাহার মনস্কামনা 

পূর্ণ হয় নাই । 

কার্পেন্টার ও আাডাম দুই জনই ধর্দপ্রাণ পাদরি। সতবাঁং তাহাদের 

পক্ষে এইরূপ উক্তি কবিয়া আইন-জ্ঞানহীনতার পরিচয় দেওয়! কিছুমাত্র 

আশ্চধ্য নয়। এই মক্দ্দমার প্রকৃত রূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন । এই মকদদম! 

যখন রুজু হয়, তখন রামমোহন কতকগুলি সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন। 

গোবিন্দ প্রসাদ রায় বলেন, এই সম্পত্তিগুলি এক হিন্দু একান্তুক্ত 

পরিবারের সম্পত্তি, উহাতে তাহার পিতা ও পিতাঁমহেরও স্বত্ব ছিল, 

হতরাং পিতার উত্তরাধিকারী হিসাবে এগুলিতে তাহারও অংশ আছে। 

রামমোহন এই দাবী সম্পূর্ণ অগ্রাহ করেন। তিনি বলেন, সম্পতিগুলি 

সম্পূর্ণ তাহার নিজের, কারণ এঁ সকল সম্পত্তি ক্রয়কালে তিনি এবং 

তাহার পিতা ও ভ্রাত। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। 

কিছু দিন পরে গোবিন্দগ্রসাদ মকদ্ধম] মিটাইয়া ফেলিলেন ও 
1পতৃব্যের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা! কবি নিম্নোদ্ধত পত্রধানি লিখিলেন *-- 



তাবিবী দেবীর মৃত্যু ৩৪ 

উীকৃষঃ 
শরণং 

সেবক শ্রগোবিন্দ প্রসাদ দেব শশ্মণ: প্রগাম! পরাদ্ধ নিবেদন 
বিশেষঃ । মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এ সেবকের মঙ্গল পরং আমি অন্ত 

অন্ক লোকের কথা প্রমান মহাশয়ের নামে হিন্তা পাইবার প্রার্থনায় 

' শুপরেম কোর্টে একুইটিতে অজধার্থ নালিশ করিয়াছিলাম এক্ষণে জানিলাম 

যে আমার বুঝিবার ভ্রমে এ বিষয়ে প্রবর্ত হইয়! নান৷ প্রকার কেশ 

পাইতেছি এবং মহাশয়েরও মনস্তাপ এবং অর্থব্যয় অতএব মহাশন্ন আমার 

পিতার তুল্য আমার অপরাধ মর্যযাদ|! করিয়া! জদি আমাকে নিকটজাইতে 

অনুমতি করেন তবে আমি নিকট পৌ[ছয়! সকল বিশয় নিব্দেন করি । 

শ্রীচরণান্বজেমু ইতি ।-- 

সন ১২২৬ সাপ তাং ১৪ কার্তিক, 
পরম পূজনীয়-- 

হ্ীখুৎ রামমোহন রায় খুড়া মহাশয়, 
শ্ীচরণ সরজেষু 

গার দেল! মোং কর্িকাতা। 

মকদ্দমার শেষ শুনালিৰ দিন (১০ ডিসেধর ১৮১৯) গোবিন্পপ্রপাদ 

আদালতে উপস্থিত হইলেন না, এনা ভাহার মকদ্দম! ডিসখিস হইয়া 
গেল। 

তাল্লিণী দেবীর মৃত্যু 

তারিণী দেবী বোধ হয় সংসারে বীতরাগ হইয়াছিলেন | ১৮২০ 

খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক দ্বিন একাকিনী শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে একজন 
পরিচারিকাও লইলেন না। তথাম্» অবস্থানকালে তিনি প্রতি দিন 

জগক্াথ-মন্দিবে ঝাঁট দিতেন । ছুই বৎসর পরে-+২১ এপ্রিল ১৮২২ 

তারিখে বৈষ্ণবের সেই বাঞ্ছিত তীর্ঘে তারিণী দেবীর মৃত্যু হয়। 



ধর্মঘতের বিকাশ 

রাঁমমোহনের ধশ্মমতের পরিবর্ধন কথন কি ভাবে হয়, তিনি কেন 

প্রচলিত ধর্ম ও সামাজিক ব্যবস্থায় সন্ভষ্ট না থাকিয়া বংস্কার কার্যে ব্রতী 

হন, এই নৃতনত্তের অন্থপ্রেবণা তাহার নিকট কোথা হইতে 'আসে, এই 
সকল প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারিলে মনের কৌতুহল মেটে না। 
সম্তোধজনক প্রমাণ সহ রাঁমমোহনের ধশ্মজীবনের পারাবাহিক ইতিহাস 

লেখা আজিকার দিনে আর সম্ভব না হইলে, রামমোহনের ধশ্মমতের 

বিকাশ সন্বপ্ধে কিছু কিছু আলোকপাত করা ঘে একেবাবে অসম্ভব, তাহ 

মনে করিবার কারণ নাই | রাঁমমোহনের বাল্য ও যৌবনের কতকগুলি 

ঘটন! হইতে ক্টাহাব মন ও কাধ্যকলাপের গতির অনেক আভান 

পাওয়া যায়। 

প্রথমে পীমমোহনের প্রথম-জীবনেধ আবেইউনীর কথ। ধরা নাউ । 

পাঁমমোহন বিষঘী-পরিবারে ক্মগ্রহণ করেন । ইহার ফলে তিন৭ গে 

বাল্য হইতেই বিষয়বুদ্ধিতে প্রবীণ হইয়। উঠিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে কোন 

সন্দেহ পাই; বস্তবতঃ রামমোহনের বালা ও প্রথম যৌবন সম্বন্ধে যাহা 

কিছু ন্নিশ্চিত, সে-নকলই বিষয়কর্-সম্পক্িত--পিতার সম্পত্তির 
তন্বাবধান, পিতার নিকট হইতে সম্পতিলাভ, সিবিলিম্বানর্দিগকে টাকা 

কর্ম দ্রেওয়া, নিলামী সম্পত্তি ক্রয়, সম্পত্তি বেনামী ইত্যাদি । 
এই আবেষ্টনীতে বদ্ধিত রামমোহন বাল্যকালে প্রচলিত ধন্মের 

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নাই, এই অস্মানের সপক্ষে অন্য যুক্তি আছে। 

এক এক করিয়া! উহাদের বিচার করা যাক। 

যৌবনে রামমোহনের ধন্মমত কি ছিল, এ-স্বন্ধে সাক্ষাৎ প্রমাণ যাহা 

কিছু আছে, তাহ! হইতে দেখ! যায়, তিনি তখনও প্রচলিত ধর্ম বা 

দ্বেশাচারের বির্দ্ধাচবণ করেন নাই । প্রথমতঃ বিগ্রহসেবার ব্যয়ভাব 



ধশ্মমতের বিকাশ ১. 

বহন করিবেন, এই অঙ্গীকার করিয়া ১৭৯৬ আ্ীটাবের ভিনেম্বব মাসে 

তিনি পিতার নিকট হইতে সম্পতি গ্রহণ কনেন। এই বায় তিনি 

নিয়মিত ভাবেই বহন করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, পিতার মৃত্যুর পন্য 
রামমোহন স্বভন্বভাবে কলিকাভাক্ন একটি শ্রাঙ্গ করেন! 

জীবনীকারগণ বালয়া আসিয়াছেন যে, ধশ্মমতের পরিবর্তনের অন্তু 

রামমোহন ছুই বার পিতগৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং পৈতৃক সম্পত্তি 

হইতে বঞ্চিত হন। এই সকল কথ। সম্পূর্ণ অনুলক। কারণ, আমব। 
পুর্বেই দেখিখাছি যে, বাঘমোহনও পামকান্ত রায়ের অন্ত ছুই পুজের 

মত পিতার সম্পত্তি ম্তাষা অংশ পাইয়পছিলেন | ইহ। ছাডা রামকান্তের 

সহিত রামমোহনের কোন বিবোধ খা মনোমালিন্ত ছিল, তাহারও কোন 

প্রমাণ নাহ । পক্ষান্তরে জান] যায় যে, সম্পর্প্-বিভাগের পরও বাম” 

মোহন পিতার সহিত সাঙ্গাৎ করিবা জঙ্ বর্ধমানে যাইতেন। এই 

সময়ে তিনি যে পিতার বিষয়েখ তত্বাবধান কন্িতেছিলেন, তাহার 

প্রমাণও আমরা পাই ঠাহার নিজের লিখিত ছুইখানি চিঠি হইতে । 

এখন দেখ! গ্রয়োক্বন, দামমোহন বালাকান কাঝ ও পাটনায় 

শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং বেশ-্দশান্তরে ভ্রমণ করিয়াছিদেন। এই 

সকল কিংবদস্তীর ঘুপে সত্য কতটুকু । দলিলপত্র হইতে দেখ। যায়ঃ 
১৭৯১ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ শধ্যপ্ত তিনি লাঙ্গুলপাড়ার, কলিকাতায় 

অব! নিকটবভী কোন-না-কোন জারগাগ পহিয়াছেন । এই কয় বৎসরের 

মধ্যে ১৭৯৬ হুইতে ১৮০০ খ্রীষ্টান্স পধ্যন্ত তিনি কখন কোথার ছিলেন, 

তাহার লন্থোধ্ঞজনক প্রমাণ আছে । ১৭৯১ খ্াহান্দে তিনি যে লাঙ্গুলপাড়ায় 

ছিলেন, তাহারও সন্তোষজনক প্রমাণ আছে । একমার মাঝের চার 

বৎসর তাহার কার্যকলাপের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু 

রামকাস্ত রায়ের বিষয়াসক্তি ও রামমোহনের ধন্শমত সম্ঘদ্ধে যাহা বলা 



৪২ রামমোহন বায় 

হইয়াছে, তাহা! হইতে রামকান্ত রায় পুত্রকে শিক্ষার জন্য পাটনা ও 
কাশীতে পাঠাইয়াছিলেন অথবা বামমোহনই ধণ্মবিশ্বাসের খাতিরে 

'স্বেচ্ছায় পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান সঙ্গত বলিমা মনে 

হয় না। স্মরণ বাথ! প্রয়োজন, সে-যুগে শিক্ষা একমাত্র জীবিকা- 
অর্জনের জন্যই দেওয়া হইত । খাহার] €বষয়িক কন্ম করিতেন, তাহারা 

তখন ফাসী শিখিতেন ও ধাহাদের অধ্যাপক ও পুরোহিত বৃত্তি ছিল, 

তাহারা সংস্কৃত পড়িতেন। এই ছুই প্রকার শিক্ষাই গ্রামে হইতে 

পারিত। উহার ঙন্তয বিদেশে যাইবার প্রয়োঙ্দন হইত না। 

আর একটিমাত্র প্রশ্নের বিচার করিলেই রামমোহনের ধম্মমতের 

পরিবর্তন বাঁল্যকালেই হইয়াছিল কি-না, সে আলোচনা সম্পূর্ণ হয় । থে- 
বচনাটি রামমোহনের আম্মকথা ধলিমা আমাদের নিকট পরিচিত, তাহা 

ঠিকমত ন। বুধিমা অনেকে বলিয়া আসিক্জাছেন, ষোল বৎসর বয়সে 
রামমোহন হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি বাংল! পুস্তক 

রচনা করেন । রামমোহনের প্রণীত নিজের দ্বারা প্রকাশিত অন্য পুশ্তক 

হইতে জানা যায় যে, পৌত্তপিকতা বর্জনেদ্ধ অব্যবহিত পরেই তিনি 
যে-পুত্তক রচনা কবেন, উহা আবী ও ফার্সী ভাষায় রচিত। ১৮২০ 
খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 447 44797961 £০ £7%6 07৮7458£1 2৮756 নামক 

পুস্তকের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন £-- 

88022001010 05---82160000810 09 ৪৪ ০০০ 5 30810008725 2১০ 

02] 25100010990 50০18৯65০99 595 207 062100 ০01 1018 1819, 786 

00101181990 ৪6 61)95 65009 5 6656185 10 45070 87005918152 528886 

6796 ৪586920, ; ০৫ 200 8০001060 84১011060 691525019  8000%19089 

0৫ 52028118195 0510 05 20509 0015 098978190, ০? 1001 579281510 80013 &০ 

605 070 0555 ০৪৫ 85015 5008115)) 000119881010---8, 281001001561920 
81098) 2 2100. ৪01৮5 9০ ৪৮5০ 62078058806 ৫3590818199 11000. 10107) ১৮ 

85018508 809 ৫0892190839 ০৫ 1018 052925% 50৫ ৪0199961208 12120 $০ 615 
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এই পুস্তক যে 'তুহ ফাৎ-উল্-সুয়াহ হিদীন' সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ 

নাই। রামমোহন ইহার পুর্বে কোন পুস্তক রচনা কা প্রকাশ করিয় 
থাকিলে উহার উল্লেখ এস্কানে নিশ্চয়ই থাকিত। 'তুহ্ফাৎ। ১৮*৩-৪ 

খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয় এবং উহার অল্প দিন পুর্কো রচিত হয়। রাম- 
মোহনের বয়স তখন ত্রিশ। এই প্ুপ্পকের শেষে বলা হইয়াছে, “0 

0:69: 60 85010 90৮ 0679 01719080 10 01018 1১901: 

০০0051868, |. 10559 1090. 60989 19%%. 10898 13210590109 8061, 

0901১0816100.১ স্থৃতর।ং রামমোহন যে ১৮০৩-৪ শ্রী্টাবের পুর্বে বাংলা 

ব৷ অন্ত ভাষায় কোন পুস্তক রচণ। করেন নাই, তাহ] প্রায় সুনিশ্চিত । 

পামমোহনের ধশ্মমতের বিকাশ সঙ্থন্ধে যাহ। বপা হইপ, তাহার দ্বারা 

অনেক গ্রাচলিত ধারুণা ভিত্তিহীন বলিয়। প্রমাণিত হইলেও প্রকৃত 

ব্যাপার যে কি, তাঁহ1 জানা গেল না। এ-বিষয়ে সতানিক্ধীরণের উপায় 

যে একেবারে নাই, তাহ। নহে । নানা আভাস-ইঙ্গিত হইতে রামমোহুনের 

ধশ্মমতের পরিবর্তন ও গানলিক বিকাশ স্ঘদ্ধে মোটামুটি 'একট। ধারণা 
করা যার । প্রথমে পারিবারিক কলহ ও ম্তাঁস্থরের কথাই ধর! যাঁউক। 

ধন্মমত ও ধেশাচাএ পাপন লইয়া] মাতা ও ন্থান্য আত্মীয়ম্বনের সহিত 

রামমোহনের মতান্তরের একাধিক পরিচয় আমরা পাই । বামমোহনের 

সহিত তাহার মাতার প্রথম কলহের উল্লেখ পাওয়া যায় বামকাস্ত রায়ের 

শ্রান্ধের সময়ে অর্থাৎ ১৮০৩ আ্ষ্টাঝের মে-জুন মাসে ! এই ঝগড়ার ফলে 
তিনি পিতার শুদ্ধ নিজে স্বতন্ত্রভাবে কলিক)তায় করেন। এই কলহের 

«* এই পুদ্তক তিনি নিজনামে প্রকাশ করেন নাই, পুষ্থকে প্রস্থকার হিসাৰে “4 

€10500 10 7017 নাম দেওয়। আছে। 



৪৪ বামযোহন বাদ 

কারণ যে একমাত্র ধশ্দমত, ইহা অনুমান করার হেতু নাই । এ ঘটনার 
অল্পকাল পূর্বে তাহার পিতা এবং ঘটনীব সময়ে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
দুই জনেই অত্যন্ত ছুববস্থায় পড়িয়া নদওয়ানী জেলে আবদ্ধ ছিলেন । 

আঘিক সঙ্গতি থাক সত্বেও পামমোহন পিতা বাভ্রানীকে সাহায্য করেন 

নাই, হয়ত ইহাঁও তাহার মাতার বিরাগের কারণ হইতে পাবে। 

এই ঘটনার পর এগার ব্সগপ রামমোহন গৃহ-পরিজন হইতে দুরে 

ছিলেন । ইহার মধ্যে পাঁচ ব্সর তিনি বংপুবে কাটাইফাছিলেন | বংপুরে 

হরিহণাননানাথ তীর্ঘন্বামী আসিয়া উর্পান্থত হন এবং (অন্ততঃ জাজয়ালি 

১৮১২ হইতে ) কয়েক ব্সর বামযোহনেষ নিকটেই অবস্থান করেন। 

রংপুরে ডিগধীর সাহ»যো বাঁমমোহদ যেমন ভাল করিষা ইৎরেজী 

শিখিয়াছিলেন, তেমনি আবার তীর্থস্বামীর উপস্থিতির সুযোগ লইয়া 

হিন্দুশাপ্র ও দরশনের রীতিমত চর্চ। কবেন। 

সে যাহ! হউক..যে এগার বঙ্ণর রামমোহন বাহিরে ছিলেন, তাহার 

মধ্যে যাতার সহিত তীাহাঙ্ কলহের কোন উল্লেখ পাওয়া যার ন|। 

মন্ান্তব ও কলহের কাহিনী আবার শোন যাষ বামমোহন কলিকাঁতাম্ 

ফিরি আসিয়া দেদ্বান্তদর্শন প্রভৃতি প্রকাশ করিবার পরু। ১৮১৬ 

শ্ীষ্টান্ধে গ্রকাশিত 77075106897 ০) ০7৮ 4/797)616 ০7 ৫7৪ 

762)৫ গ্রন্থের ভূমিকায় রামমোহন লেখেন ২০ 

13 85108 050 08810 05) 00280919009 900. ৪1100601165 01908, 

79০0 00151220020) 1959. 9309590. 10786] 60 61১8 9০02:00151017709 800. 

90০807769৩9 ০0৫ 39:28 ০৫ 12209 ০)06192085 42989 17209100095 ৪৮৩ 

৪6:00, 2200 12989 6920707] %0%81062%8 0০706008 2000, 609 08089:06 

95৪69208, 

ইহার পর-বসরই বামমোহনের সহিত তাহার ভ্রাতুণ্পুত্র গোবিন্দ- 

প্রসাদ রায়ের মকদ্দমা উপস্থিত হয়। এই মকদ্দমায় রামমোহনেখ 
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পক্ষ হইতে তাবিণী দেবীকে দেব: করিবার জন্ত যে প্রশ্নাবলী তৈয়ারী 
করা হয়, তাহাতে আমরা পাই 

আপনার পুও্জ নানমোহনের বন্বমতের জন্ত তাহাগ সহিত আপনাক্ষ 

কি বিবাদ ও মনাস্তুধ হয় নাই, এবং আপনি যে-ভাবে হিশ্দুধর্দের পৃজ্ঞা- 
অর্চন! কিতডে উচ্ছা কবেন, সেই সঞ্স কারতে অস্বীরুত হওয়ায় 

প্রজিশোধস্থরূপ কি আপান ছাাপনার শৌরকে মকাদমা করিতে 

প্রবোচিত কবেন নাই? আপনি, বাঁধা এবং আপনা অন্য পরিজনেরা 

কি শাীমযোহনের র্নাবলী ও ধন্মঘত্তেষ জন্য ঠাঠার সহিত সকল সম্পর্ক 

ত্যাগ কবেন নাই? আপনি কি বাণ ধার বলেন নাই যে আপনি 

রামমোহনের সর্বাণাশসাধন কাঁধতে চান, এখং ইহাও কি আপান বপেন 

নাই যে ইহাতে পাপ হওয়! ঘুরে থাঝুক, রামমোহণ পুর্বপুরুষের আচার 

পুনরায় অবলগ্ন না করিলে ভীাঠার সককীনাশমাধন করিলে পুখাই 

হইবে? আপান কি সর্ধযামক্ষে বলেন নাই, যেহিন্্ব গ্রতিমা-পুজ। 

ত্যাগ কৰে তাহান্থ প্রাণ লহলেও গাপ নাই ? হন্দুধশ্মের প্রতিনাপূজা- 

সংক্রান্ত আমুঠানাধি কারতে কি রামমোহন প্রকতপক্ষে অঙ্থীকার করেন 

নাই £ বাদী, আপনি এবং [ববাদখর অন্য 'আন্মীয়ম্বজনের মধ্যে কি এই 

বিষয়ে পরামশ হয় নাহ? ধন্ম-সংক্রাঙ্গ ব্যাপারে বিবাদী যদি আপনার 

ইচ্ছা ও অন্থরোধ এবং পূর্বপুরুষের প্রথার বিরুদ্ধাচরণ ন! করিতেন তাহা 

হইলে এই মকদম! হইত না এ-কথা আপনার জ্ঞান বিশ্বাস মত শপথ 

করিয়! এন্বীকার করিতে পারেন কি? বিবাদী প্রতিমা-পূজা বজায় 

রাখিতে অস্বীকার করিয়াছেন, সজঙ্ক 'ঠাতাকে সব্বস্থান্ত করিবার জন্ত 

যথাসাধ্য করা, এমন কি মিথ্যা সাক্ষা দেওয়াও কি আণলার বিবেকবুদ্ধিতে 

অন্থচিত নয় বলিয়া বিশ্বাস করেন না) এই মকদ্দমা আরম হইবার পর 

আপনি নিজে বিবাদীর কলিকাভাগ্ সিমলার বাড়ীতে আসিয়া! কি বিশ্রাহের 

সেবার জন্ত কিছু ভমি চান নাই? বিবার্দী কি উহ্থাব পরিবর্তে দয়িগ্রের 
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সাহায্যের জন্য অনেক টাক! দিতে চাহেন নাই, এবং প্রতিমা-পূজার অন্য 

কো।নব্ধপ সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন নাই? তখন কি আপনি 

বিবাদীর় উপর অসন্ত্ট হইয়! আপনার অনুরোধ অগ্রাহ্া করাতে বিবাদীর 

উপর বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই ? 

তারিণী দেবীকে শেষ-পধ্যস্ত আদালতে উপস্থিত হইতে হয় নাই । 
সুতরাং এই সকল প্রশ্নের উত্তরে কাহার কি বলিবার ছিল, তাহা 'আর 

আমাদের জানিবার উপায় নাই; কিন্তু এই প্রপ্রগুলি হইতে? স্পঞ্ই 

মনে হয়, প্রচলিত হিন্দুধন্মের অনুষ্ঠানাদি লইম! রামমোহন ও 
তাহার মাতার মধ্যে বচসা হইত । ১৮১৪ ত্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি রংপুর 

হইতে কলিকাতা ফিরিয়া বামমোহন ধন্মসন্বন্ধীয় বিচার এবং পুস্তক 

প্রকাশের আযোজন আরম্ভ করেন। ঠিক এই সময়েই তিনি লাঙুল- 
পাড়ার পৈতৃক বাঁড়ীর অদ্ধাংশ ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায়কে দান 
করিয়া বিগ্রহসেবার ব্যয়ভার হইতে মুক্ত হন। এই সকল কারণে 
কলিকাভা-প্রত্যাবস্তন্নের কালকে তাহা ধন্মমত পূণ বিকশিত হইবার 
কাল বলিয়া ধরিয়া লওয়] যাইতে পাবে । এই মত-পবিবন্তণের স্চনার 

প্রথম প্রমাণ আমর] পাই ১৮০৩-৪ আষ্টাব্ে প্রকাশিত “তুহ ফা গ্রন্থে 

এখন দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবান্ধ থাকে । প্রথমতঃ, রামমোহনের 

মত-পবিবর্তন কাহার প্রভাবে ঘটে এবং দ্বিতীয়তঃ, কোথায় ঘটে । 

যে মুসলমান ও ইংরেজ সংদর্গ এবং তাহার ফলে মুসলমানী ও 

পাশ্চাত্য বিচ্যার সহিত পরিচয় রামমোহনের ধশ্মমত পরিবর্তন ও মানসিক 

বিকাশের প্রধান কারণ, ত্বাহার স্থচনা ষে কলিকাতায় ঘটে, সে-সন্বস্ধে 

বিদ্দুমাতও সন্দেহ নাই। ইংরেজ-রাজত্ব স্থাপনের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষের দিকে কলিকাতা! মুললমানী, হিন্দু ও ইংরেজী, এই তিন প্রকার 

বিস্তাঞ্ঠারই কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। অর্থোপার্জনের জন্য তখন বহু 
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পণ্ডিত ও মৌলবী কলিকাতায় বাস করিতেন, এবং শালনের হবিখার 
জন্য ইংবেজরাও মুসলমানী ও সংস্কৃত শান্্াদির আলোচনা বায 

করেন। এমন কি, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে মিশনরীদের শিক্ষায় অন্গপ্রাণিত হুইপ 
এক জন বাঙালী হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একটি পুস্তিকা প্রণয় 

করেন। এই বাডালীটির নাম বামরাম বহন; তিনি ১৮০১ খ্রীষ্টন্দ হইতে 

কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেন্জের সহিত সংক্সিষ্ট ছিলেন। ঠিক এই 
সময় হইতেই কলিকাতা এবং কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও. 

সদর দেওয়ানী আদালতের সহিত রামমোহনে্র ঘণিষ্ট সম্পকে প্রমাণ 

পাওয়া যায় । ডিগবার সহিত রামমোহনের পরিচয়ও কিকাতাতেই . 

ঘটে। সব দিক হইতেই রমিমোহুনের সহিত কলিকাতার সংশ্রবেষ, 

পরিচয় আমরা পাই । 

রামমোহনের ধন্দমমতের বিকাশ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইপ, 

তাহার দ্বারা রামমোহনের জীবন সন্বর্ধে এই স্ুল সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া, 

যাঁষ বলিয়া আমার বিশ্বাস ।--- 

খরামমোহনের ধর্মসংক্কারক বৃত্তি আরম্ভ হয় পরিণত ব্য়সে। এবাস্ত, 

শৈশবের কথা দূরে থাকুক, পচিশ-ঝ্সিশ বৎসর বয়সের পূর্বব পর্যস্ত তাহার 

ধর্মঘত পরিবর্তনের আভাপমাত্র দেণ দেয় নাই । কিংবদস্তী ছাড়িয়া 

দিয়া একমাত্র দলিলপত্রের উপর নির্ভর করিলে রাখমোহনের গ্রথম- 

জীবনের যে-পর্চয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে মনে হয়, তিনি প্রাপ্তবয়স্ক 

হওয়া পধ্যস্ত সে-যুগের সকল সমৃদ্ধ ভদ্রসন্তাণের মত স্বগ্রামে থকিয়া' 

পিতার ও নিজের সম্পত্তির তত্বাধধানে ব]াপৃত ছিলেন। হয়ত বা তখন 

তাহার সাধারণ ভঙ্রলোক অপেক্ষা ফাস ও সংস্কত জ্ঞান বেশী ছিপ, কিন্ত, 

তখনও ভিনি দেশাচার ব1 গ্রচলিত ধর্পের বিরুঙ্ধে কোনরূপ বিশ্রোহ 

করেন নাই । তীহার মনে এই সংশয় ও বিড্রোছের সুচনা হয় যখন তিনি 
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প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া বৈষয়িক কাজের বশে বিদেশে আসিয়া এক নৃতন 

জগতের সন্ধান পান। এই সংশয় প্রথমে মুসলমানী বিদ্যার দ্বারা 

অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, পরবে ইংরেজী-প্রভাবে ইহা পূর্ণ বিকশিত হইতে 

প্রায় পনর বৎস লাগিয়াছিল। 

ধশ্মসংস্কারের প্রথম ঢেফ্ণা 

ভাল করিয়া ইতবেজী শেখায় এবং ধন্ম ও রাজনাতিসংক্রান্ত গ্রন্থ ভাল 

কত্রিয়া অধ্যগন কবায় এক দিকে বাঁমমোহনের যেমন জ্ঞানবৃদ্ধি হস, আৰু 

এক দিকে তেমনই সমাক্ ও ধন সংস্কারের ইচ্ছা? প্রবল হয় । 

কলিকাতায় স্থায়ী অধিধানী হইবান সঙ্গে সঙ্গেই রামমোহন ধর্ম ও 

সমাঞ্জ সংস্কাবের কাছে ত্রতী হইলেন । তিনি নিজে এক এবং অদ্বিতীয় 

ঈশ্বরে বিশ্বা করিতেন ও বলিতেন, এইরূপ ধর্মই প্রাচীন হিন্দুশান্বের 

অন্গমোদিত । ব্ামমোহনের যেরূপ পা্ডিতা ছিল, তেমনই মনের 

গ্রমারও ছিল। সেজন্য তিনি কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিপ্লেকে 

আবদ্ধ না রাখিয়া ধর্ম, সমাজ, বাষ্, বাংল ভাষ৷ ও সাহিত্য প্রস্তুতি 

সকল বিষয়েরই উন্নতি করিবার চেষ্টা বরিয্লাছিলেন। ইহাদের মধ্যে 

ধর্মসংক্রান্ত আন্দোলনই তিনি সর্বপ্রথম আরম্ভ করেন। পূর্বেই 

বলিয়াছি, 'প্লামমোহন একেশখববাদী ছিলেন। তিনি তাহার এই মত 

প্রচার বন্বিবার জন্য চারি প্রকার পথ অবলম্বন করিলেন- 

0) পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ, 
(২) “কথোপকথন ও আলোচনা, 

(৩ ০. ফষাস্থাপন, 
("১ বিদ্যালয় স্থাপন । 
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কলিকাতা আসিবার অল্প গিন পরেই রামমোহন অচ্বাদ ও জারা 

সহ বেদাস্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেন (ইং ১৮১৫)। সে-সময়ে বাংলা দেশে 

বেদ-উপনিষ্দ্ প্রভৃতির চর্চা মন্দীভূত হইযাছিল। রামমোহন নৃতন্ন 
করিয়া বেদাস্ত-চর্গার স্ক্রপাত করেন) বাংলা ভাষায় তিনিই বেদান্তের 

সর্বপ্রথম ভাষ্যকার | ইহা ছাড! ক্রন্ম-সন্বন্ধীয় আলোচনার জন্ত তিনি 

“আত্মীয় সভা নামে একটি সভা স্থাপন করিয়াছিলেন (ইং ১৮১৫ )। 
ইান্ন পর তিনি ক্রমান্বয়ে কেন, ঈশ, কঠ প্রভৃতি অনেকগুলি উপনিষদ 
প্রকাশ করেন। সামমোহনের উদ্দেশ ছিল যে, তিনি হিন্দুদের প্রাচীন 
ও অভিসম্মানিত শাস্ম প্রকাশ করিয়া প্রমাণ করিবেন; হিন্দুধ্টে নিরাকান্স 

ব্রন্মোপাসনাই শ্রেঠ বলিয়। স্বীকত হইম়াছে । এই জন্য তিনি অর্থব্যয়ে 
কার্পণ্য করেন নাই। এই সকল ধর্মগ্রন্থ তিনি বিনাযুল্যে বিতরণ 
কৰিম্াছিলেন। 

রামমোহনের প্রগাঢ় জ্ঞান এ ধম্মালোচনায় এক ধিকে যেমন অনেক 

গণামান্য ও বিদ্বান্ বাক্তি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, আর এক দিকে 
রক্ষণশীল দল তেমনই তাহার প্রধল শক্র হইয়া প্াড়াইলেন। এই দল 

কেবলমাত্র তাহার মতের বিরুছ্ে পুস্তক 'প্রকাশ করিয়া ও তর্কবিতর্ক 

কবিয়াই সন্ধঞ্ট বহিল না--াহার চবিঝ্র। আচার-ব্যবন্থার সম্বন্ধে 

নানারপ সমালোচনা করিতে লাগিল । রামমোহন অধিকাংশ ক্ষেঅেই 

ধীরতা না হারাইয়া:ইহাদের যুক্তির উত্তর ছিলেন । 

নৃতন ধর্মমত প্রচারের জন্য রামমোহনের এক দিকে যেমন রক্ষণশীল 

হিন্দুদের সহিত বিরোধ আরম হইল, আর এক দিকে তেমনই গৌড়! 

খীষঠান পাদরিদের সহিতও তর্কবিতর্ক বাখিল। খ্রীষ্টান ধশ্শশান্ধে 

বামমোহনের প্রগাঢ শ্রদ্ধা ছিল। বাইবেলের পুরাতন অংশ মূলে 

অধ্যয়ন করিবার জন্য তিনি হিক্র ভাষা শিখিয়াছিলেন। কিন্ত তিনি 

৪ 
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্ীষ্টের জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলীকেই গ্রীষটধর্দের সর্ধাপেক্ষা মুল্যবান 
তত বিবেচনা! করিতেন না, এবং শ্রীষ্টকে অবতার বলিম! বিশ্বাস করিতেন 

লা। তিনি বলিতেন, খ্রীষ্টের বাক্যাবলীতে মাহষের মন, চবিত্রে ও 

ধশ্মবুদ্ধি উন্নত করিবাঁর জগ্ঠ ঘে বু উপদেশ আছে, উহ্াই সর্বাপেক্ষা 
মূল্যবান্। এই উপদেশ এদেশের লোকদের বোধগমা করিবার জন্য 
তিনি উহা! হইতে নানা বিষয়ের একটি সঙ্গলন প্রকাশ করেন। এই 
সন্ধলন লইয়াই খ্রীষ্টান পাদরিদের সহিত তর্ক বাধে। তখন প্রীরামপুরেক্ 
গ্রষ্টান পারি মাঁশয্যান ও কেরী খুব প্রতিপত্তিশালী। তাহারা 
তাহাদের 'ফরেও্ড অব ইগ্ডিয় পত্রিকায় লিখিলেন যে, রামমোহন খ্রীষ্টধশ্ 

বুঝেন নাই এবং তাহার সারাংশই বাদ দিয়াছেন । বামচমোহনও এই 

সমালোচনার উত্তর দ্রিগেন। এইক্পে উত্তর-প্রত্যুত্তর হিসাবে বিবাট্ 

গ্রন্থ প্রকাশ হইতে লাগিল। এই সমগ্র বামমোহন উইলিয়ম আভাম 

নামে এক জন খ্রীষ্টান পার্দরিকে নিজের লে টানিয়া আনিলেন। এই 

আডাম আজীবন তাহার সথহদ ছিলেন । 

এই সকল পুস্তক ভিন্ন রামমোহন কয়েকখানি পত্রিকা প্রকাশ 

করিয়াছিলেন । ইহাদের লাম 'ব্রাক্ষনিক্যাল ম্যাগাজ্ন--ব্রাহ্মণ সেবধি” 

(সেপ্টেখবর ১৮২১), সেন্বাদ কৌমুদীঃ €৪ ডিসেম্বর ১৮২১) ও “মীরাৎ-উলং 
আখবার' (১২ এপ্রিল ১৮২২ )। এইগুলির মধ্যে প্রথমটি ইংরেজী- 
বাংলায়, দ্বিতীয়টি বাংলায় ও শেষেরটি ফাসী ভাষায় প্রকাশিত হইত 1* 

“লস্বাদ কৌমুদী” খুব উচ্চাঙ্ছের সাপ্তাহিক পজজিকা ছিল। উহাতে বহু 
সারগর্ভ প্রবন্ধাদি খাফিত। 

ঝামমোহন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। 

* এই সকল সাময়িক পত্রের বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংল। সামরিকস্পত্র” 

গুখকে উউউধা | | 



ধন্মসংক্ষাবেক প্রথম চেগ্ী €9 

সেজন্ত ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন সংবাদপত্রের জন্য গবর্ষেপ্টের সিট হইতে 

লাইসেক্স লইতে ভষ্টবে, এই নিয়ম প্রবন্িত হয়, তখন তিনি উহা 

নিপ্রয়োজন ও অসম্মানস্থচক জ্ঞান করিয় “মারাৎ্-উল্-আখবার” বন্ধ 

করিয়া দেন। তিনি এই প্রসঙ্গে যাহ! লেখেন, নিম্ে তাহার বঙ্গাহবাদ 

দেওয়। হইল :-- 

মীবাৎ-উল্-মআথ্বার 

শুক্রবার ৪ এপ্রিল ১৮২৩---( অতরক্ত সংখ্য! ) 

পূর্বেই জানান হইয়াছিল যে, মহাখান্য গবর্ণর-জেনাবেল ও তাহার 

কৌন্সিপ দ্বার একটি আইন ও নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে, যাহার ফলে 

অতঃপর এই নগরে পুলস আপিসে স্বত্বাধক্কারীব দ্বারা হলফ না করাইর! 

ও গবর্মেন্টেব প্রধান মেক্রেটরীর নিকট হইতে লাইফেম্স না লইয়! কোন 

ঠদনিক, সাপ্তাহিক বা সাময়িক পত্জ প্রকাশ কতা যাইবে না এবং ইহার 

পরও পত্রিকা সম্বন্ধে অসন্তট. হইঙ্গে গবর্ণর-জেলারেল এই লাইসেন্স 

প্রত্যাহ।র করিতে পাঝবেন । এখন জ্ঞাত কব! যাইতেছে যে, ৩১এ মার্চ 

তারিখে স্রপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মাননীয় সারু ফ্রা!হ্গপ মাক্নটেন এই 

আইন ও নিরুম অন্থমোদন করিয়াছেন । এই অবস্থায় কতকগুলি বিশেষ 

বাধার জন, মন্ুষ্য-সমাঙ্জে সর্দাপেক্ষা নগণ্য হইলেও আমি অত্যস্ত 

অনিচ্ছা ও দুঃখের সহিত এই পত্রিকা ( “মীরাৎউল্-আখ্বাব' ) প্রকাশ 

বন্ধ করিলাম। বাধাগ্ডলি এই 2 

প্রথমতঃ, প্রধান সেঞ্রেটরীর সহিত যেসকল ইউরোপীয় 

ভঞ্রপোকের পরিচয় আছে, তাহাদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্প গ্রহণ 

অভ্তিশয় সহজ হইলেও আমার মন্চ সামান্স বক্কর পক্ষে দ্বারবান ও 

ভৃত্যদের মধ্য দিয়া এইরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির (নিকট যাওষ়। অত্যপ্ত ভুরহ ) 

এবং আমার বিবেচনায় যাহ! নিষ্রয়োলন, সেই কাজের জন নানা 



১৪০, বামযোছন বাক 

জাতীয় লোকে পরিপূর্ণ পুলিস আদালতের ছাত্র পান হওয়াও কঠিন। 
কথা আছে,-- 

আক কে বা-সছ্ু খুন ই জিগর দত, দিহদ্ 

বা-উমেদৃ-ই করম্-এ, খাজা, বা-দারবান্ মা-ফরোশ, 

অর্থ[ৎ,--ষে-সম্মান হৃদয়ের শত বুক্তবিন্!র বিনিমনষে ক্রীত, ওহে মহাশয়, 

কোন অনুগ্রাতের আশায় তাহাকে দওরোশ্নানের নিকট বিক্রু করিও না। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রকাশ্টা আদালতে সম্ত্রাম্ত বিচাবকদদের এমক্ষে স্বেচ্ছায় 

হলফ কর! সমাজে অত্যান্ত নীচ ও নিন্দা বলির! বিবেচিত হইয়া থাকে। 

ভাহা ছাড়া সংবাদপত্র-প্রকাশের জন্য এমন কোন বাধ্যবাধকতা! নাই, 

যাহার জন্ত কাল্পনিক স্বত্বাধিকারী প্রমাণ ক!ববার মত বেআইনী ও 

ণাহিত কাজ করিতে হইবে। 

তৃতীয়ত, অনুগ্রহ প্রার্থনার অখ্যাভি ও হলফ করিবান্ন অসম্মান- 

ভাজন-হইবাধ পরও গবর্মেন্ট কর্তৃক লাইসেন্স প্রত্যাহৃত হইতে পাবে, 

এই আশঙ্কার ভন্ত সেই ব্যক্তিকে সৌকসমাজে অপদস্থ হইতে হইবে এবং 

এই ভয়ে তাহার মানসিক শাস্তি বিনষ্ট হইবে। কারণ, মানুষ স্বতাবতঃই 
ভ্রমশীল ; সত্য কথা বলিতে গিয়া "তাহাকে হয়ত এন্সপ ভাব! প্রশ্নোগ 

করিতে হইবে, ষহা গবর্মেন্টের নিকট অগ্রীতিকর হইতে পারে। সুতরাং 

আমি কিছু বল! অপেক্ষা! মৌন অবলম্বন করাই শ্রেন্প বিবেচনা! করিলাম | 

গদা-এ গোশা-নশিনি ! হাফিজ?! মাথ রোএ, 

রুমুজ -ই-মস্লিহং-ই খেশ, খুস্রোকান্ দালন্দ, | 

_হাফিজ |! তুমি কোখখেষ। ভিখারী মাত্র, চুপ করিয়া থাক। নিজ 

রাজনীতির নিগৃঢ় তত্ব রাজারাই আনেন। ্ 

পারশ্া ও হিন্দুস্থানের যেসকল মহান্তব ব্যক্কি পৃষ্ঠপোষকত। 

রুরিয়া! “মীরাং-উল্-আখথ বার”কে সম্মানিত করিয়াছেন, ত্বাহার। যেন 

উপরেক্ক কারণদকলের জন্ত প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় তাহাদিগকে 



ত্রা্ম সমাজ স্থাপন ও সহমরণ-গ্রথার উচ্ছেদ ৫৩ 

ঘটনাবলীর বংবাদ দিব বলিয়া ষে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, সেই প্রতিঞত্ধি 

ভঙ্গের জন্ত নামাকে ক্ষমা করেন, ইভা আমাৰ অন্ভুরোধ ) এবং ইনছাও 

আমার অস্রোধ যে, আমি বেশস্থানে যে-ভাবেই থাকি না! কেন, নিজেছেছ 

উদ্ারতায় তাহারা, যেন আমার মৃত সামন্ত ব্যক্তিকে বর্বদাই তাহাদের 

সেবায় নিনত বলিয। জ্ঞান করেন। 

কেবলমাত্র পত্রিকা বদ্ধ করির] দিয়াই রামমোহন তাহা কর্তবা শেষ 

করেন নাই | . এই আইন থেজেছ্লীকত হইবার পুর্বে ইহা সংবাদপজজের 

গ্বাধীনতা-অপহাবক বলিয়। তিনি ঠাহার কয়েক জন কলিকাতাস্থ বন্ধুর 
পহিত ইহার প্রতিবাদ করেন (৩১ মার্চ ১৮২৩) । তাহাতে কোন 

ফল না হওয়ায় তাহারা ইংলাগ্েশ্বরের নিকট এক আবেদনপত্র 

পাঠাইক্লাছিলেন । 

রামমোহন আর কোন পত্রিকা পরিচালন করেন নাই বটে, তবে 

নুদ্রাধপ্নবিষয়ক আইন বিদ্যমান থাকা কালেই মাস-তিনেকের জন্য আৰ 

একথানি পত্রিকার অন্যতম স্বত্বাধকারী হইয়াছিশেন * ইহা -৯ মে 

১৮২৭ তাবিখে প্রকাশিত “বঙ্গল হেরাথ? | 

ব্রাঙ্গ সমাজ শ্বাপন ও সহ্সরণ-প্রথার উচ্ছেদ 

কলিকাতায় আপ্রিয়্াহই রামমোহন “মামীর সভা? স্থাপন করিয়া 

ছিলেন-_-এ কথ। পূর্বেই বলিয়াছি। এই সভায় শাস্বীয় 'সালোচনা, 

শন 085৪ 68৩ 0000৮ 00 10400 798. 001 6৩ 20091005019 ০ 

30590020558 82,58 199101201000 205 520 ৮100989081708 1255 096.89৫ 8০ 

৮৩ 08716602 0£ ঠ05 0৬৬805796, ও70618134 659:059002270447 22070 805 

58928 ৫৯০৩, 01. 50226170) ১57501050 07001156001 6009 85001 2৮710, 

88690 80৮7১ 991 1829, ৮০ 0, ভিজ 10৮059 00151 96966516905 7271756706, 



£৪ রামমোহন রায় 

বেদপাঠ ও ব্যাখ্যা, ক্রহ্মসঙ্গীত প্রভৃতি হইত । ১৮১৬ অষ্টাে অনুঠিত 

এইরূপ একটি লভায় নিয়ের ব্রহ্ষসঙ্জীতটি গীত হয়; ইহা সম্ভবত: 

রামমোহন রামের রচিত £-- 

কে ভূলালে। হায় 

কল্পনাকে সত্য করি জান, এ কি দানু। 

আপনি গড়হ যাকে, 

যে তোমার বশে তাকে 

কেমনে ঈশ্বর ডাকে কর অভিপ্রায় £ 

কখনো ভূষণ দেও, কখনে। আহার; 

ক্ষণেকে স্থাপহ, ক্ষণেক করহ সংহার । 

প্রভু বেলে মান যারে, 

সম্মুখে নাচাও তারে--. 

তেন ভুঙ্গ এ সংলারে দেখেছ কোথায় ? 

প্রথমে এই সভাম্ম অনেকেই আদিতেন । কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন 

বামমোহনের ধর্মমত লইয়া তুমুল দলাদলি আবস্ত হইল, তখন অনেকেই 

ভয় পাইয়া আত্মীয় সভায় আসা বন্ধ করিয়া দ্িলেন। এই সভ। খুব 
কাধ্যকরী ও স্থাক্সী না হওয়ায় রামমোহন 'ইউনিট্যাবিয়ান কমিটি” নাম 

দিয়া আর একটি সভা স্থাপন করিলেন (সেপ্টেম্বর ১৮২১ )। এই সভার 

ধর্মমত শ্রীষ্টান ধন্দ হইতে গৃহীত হইয়াছিল ও উহাতে ইউনিট্যারিয়ান 

্রষ্টান মতেই উপাসলা প্রভৃতি হইত। পুক্ত্র বাঁধাপ্রসাদ, কয়েক জন 

আত্মীয় এবং তাবাটাদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব নামে ছুই জন শিষ্য 
কইয়া! রামমোহন এই সভায় যাইতেন। এই সভা! প্রতিষ্ঠায় ও 
গরির্চালনে আভাম-বামমোহুনের প্রধান সহায়ক ছিলেন কিন্তু এই 
লক়্াও, খুব কাধ্যকরী হইল না। 



ত্রান্ম সযাজ স্থাপন ও সহষরণ-গ্রথার উচ্ছ্ে ৪৫ 

এক দিন রামমোহন ইউনিট্যারিয়ান কমিটির অধিবেশন হইতে 
বাড়ী ফিবিয়া আমিতেছেন, এমন সময় ভারাচীদ চক্রবর্তী ও চন্জ্রশেখর 

দ্বেব বলিলেন, আমাদের বিদেশী উপাসনা-মন্দিরে যাইবার প্রয়োজন 
কি? আমাদের নিজেদেরই একটি মন্দির থাকা আবশ্াক। এই কথাটি 
বামমোহনের মনে লাগিল । তিনি দছবারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি কয়েক 

জন বিশি্ বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, ব্রক্ষোপাসনার অন্ত একটি নৃতন 
সভা স্থাপন করিলেন । এই সভার প্রথম অধিবেশন হয় ১৮২৮ এ্ষ্টাবের 

২*এ আগস্ট | ইহার নামকরণ হয়--ত্রাঙ্ষ সমাজ” | মে সময়ে লোকে 

এই দভাকে ব্রহ্গষসভা বলিত। 

প্রতি শনিবার সন্ধ্যা *টা হুইতে ন্ট পর্যান্ত সভার কাজ হইত । 

বাওজী নামে একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ বেদ এবং উৎসবানন্দ বিস্যাবাগীশ 

উপনিষদ পাঠ করিতেন ।। পরে হরিহবানন্দনাঁথ তীর্ঘন্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা 

বামচক্দ্র বিঘাবাগীশ বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্য। করিলে সঙ্গীত হুইয়! 

সভা ওঙ্গ হইত। এই সঙ্গীত করিতেন বিষণ চক্রবর্তী ও পাখোয়াজ 
বাজাইতেন গোলাম আব্বাস নামে এক জন মুসলমান । বিষুঃ 

- অভি স্থক্ ছিলেন। সকলেই তীহার গান মুগ্ধ হইয়া শুনিত। 
বিশেষতঃ বামমোহন তাহার কে নিষ্লের স্তোনটি শুনিতে বড় 

ভালবাসিতেল £-- 

বিগতবিশেষং জনিতাশেনং সচ্চৎসুখপত্রিপূর্ণং । 

আকৃতিবীতং ব্রিগুণাতীতং ভজ পরমেশং তৃর্ণং | ১। 
হিত্বাকাঁরং হৃদযবিকারং মায়ামন্পমত্ত্রত্যং | 

আশ্রয় সততং সশ্তাবিততং নিরবগ্যং তৎ সন্ত্যং | ২1 

যেদৈর্গাতং প্রত্যগতীত্বং পরাৎপরং চৈতস্যং | 

গজরমশোকং জগদালোকং সর্বাস্তৈকশরণ্যং | ৩। 
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গচ্ছদপাদং বিগতবিাদং পণ্ঠতি নেব্রবিহীনং | 

শৃ্দকর্ণু, বিরহিতবর্ণং গৃহুদহত্তমীনং । ৪ । 

ব্যাপ্যাশেবং স্থিতমবিশেষং নিগুণমপরিচ্ছিক্নং। 

বিততবিকাসং জগদাবাসং জর্বেবাপা ধিবিভিন্নং । ৫। 

ষন্ত বিবর্তং বিশ্বাবর্থং বদতি আ্তিরবিরামং। 

নাগ্থস্থলং জগতে মৃলং শাঙ্খতমীশমকামং। ৬। 

প্রথমে এই ত্রাঙ্ম সমাজ বা ক্রশ্মসভার কোন নিজস্ব বাড়ী ছিল ন।। 

কিছু দিন পরে অর্থ সংগ্রহ করিয়া জোড়ার্সাক্ষোয় জমি কিনি" বাড়ী 

করা হইল। ১৮৩০ খ্রীষ্টান্দের ২৩এ জানুয়ারি এই নৃতন বাক্টীতে 
সমাজের কার্দ আরম্ভ হয় । উদ্বোধপের দিন প্রীয় ৫০০ হিন্দু € তন্মধ্যে 

অনেকে ব্রাহ্মণ ) সমবেত হইয়াছিল। একজন সাহেবও উপস্থিত ছিলেন, 

তিনি মণ্টগোমারি যার্টিন। ইহার প্রথম আচাস্য হন বামচজ্ 

বিদ্ভাবাগীশ । রামমোহনের পত্রাঙ্ম সমাজ” কোন দিনই একটি বিশিষ্ট 

ধণ্মসম্প্রদায় ছিল না-ইহা বিশেষ ভাবেই ম্মবণীয়। এই নলমাজে 

আসিয়া সকল সম্প্রদায়ের লোকই এক ঈখখরের উপাসনা কব্তিতে 

পাবিতেন ; বস্ততং হিন্দু-মুসলমান, শ্রীষ্টান-ইহুদদী সকলেই এই উপাসনায় 
যোগ দিতেন । পরে মহবি দেবেজুরনাখের নেতৃত্বে বিশিইউ ধশ্মসম্প্রদাযের 

সুচনা হইয়াছিল এবং এই সমাজই পরে আদি ব্রা্গসমাজ নামে পরিচিত 

হইয়াছে। 

'ঝামমোহনের স্থাপিত সভায় কি ভাবে কাহার উপাসনা হইবে, 

তাহা তিনি একটি দলিলে লিখিয়! যান। তিনি নির্দেশ করিয়া যান যে, 

ন্ধাণ্ডের অষ্টা, পালনকর্তা, আদিঅস্তরহিত, অগম্য ও অপরিবর্তলীক্ব 

পরমেশ্বরই একমাত্র উপাস্য । কোন সাম্প্রদাস্িক নামে তাহার উপাসনা 

হইতে পারিবে না। যে-কোন ব্যক্তি শ্রন্ধার সহিত উপাসনা করিতে 
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আসিবেন, তাহারই জন্ত জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, সামাজিক পদ নির্বিশেষে 

মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে । কোন প্রকার চিত্র, প্রতিমৃতি বা খোদিত 
মৃত্তি এই মন্দিরে ব্যহত হইবে না। প্রাণিহিংসা হইবে লা, পান- 
ভোজন হইবে না, জীবই হউক বা জড়ই হউক, কোন সম্প্রদায়ের 
উপাস্যকে বান্দবিদ্রপের ভাবে উল্লেখ করা হইবে ন1। ধাহাতে 

পরমেখরের ধ্যান-ধারণার প্রসার হয়, প্রেম নীতি ভত্তি' দয় সাধুতার 
উন্নতি হয়, এবং সকল ধর্মসন্প্রদাযতুক্ত লোকের মধ্যে এক্যবদ্ধন দৃঢ়ীভূত 

হয়, এখানে সেই প্রক'র উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইবে; 

অন্য কোনরূপ হইতে পান্গিবে না। 

রামমোহন যখন ব্রক্মনতার প্রতিষ্ঠা কেন, তখন এদেশে সহমরণ- 

প্রথা লইয়া তুমুল 'আন্দোলন চলিতেছিল। বামমোহন স্হমরণ-প্রথার 
বিন্বোধী ছিলেন ও যাহাতে এই লশংস প্রথা রহিত হয়, তাহার জন্য খুব 

চেষ্টা করিতেছিলেন। মোগল-সত্রাট আকথর প্রথমে এই প্রথা রহিত 

করিবার চেষ্টা করেন । ইংবেজ-শাসন স্থাপন হওয়া অবধি মিশনরাীরাও 

এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছিলেন | ইংরেজ-শাসকদের মধ্যে 

লর্ড ওয়েলেস্লী প্রথমে এই প্রথা সংযমিত করিবার চা করেন। 
তাহার পর হইতে গবর্ষেণ্ট এই বিষয়ে নানা নিয়ম করিতেছিলেন, কিন্ক 

একেবারে বন্ধ করিয়া! দ্রধেন কি-না, স্থির করিতে পারিতেছিলেন ন]। 

রামমোহন কলিকাতা আসার অল্প দিঁন পণ হইচতই নতীদাছের বিরুদ্ধে, 
আন্দোলন আপস্ভ করেন। তিনি হিন্দুশাঞ্ধ হঠতে প্রমাণ করেন থে, 
বিধবাদিগকে শ্বামীর ঘহিত সহুমরণে যাইতে হইবে, এমন কোন নির্দেশ 

নাই। ১৮২৯ গ্রীষ্টান্দের ৪ঠ1 ডিসেধর লর্ড উইলিমম বেটটিক্ক এই প্রথা 

আইনবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা! কৰিলেন। রক্ষণশীল হিন্দুরা সতীদাহ বন্ধ 
হইলে হিন্দুধর্ম লোপ পাইবে, এই কথা বলিতে লাগিলেন ৪ তাহাদের 
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মত গ্রাচার করিবার জন্য ধন্থসভা বলিয়া একটি সভা করিলেন (১৭ 

ঝআক্ষয়ারি ১৮৩০ )। 
সতীদাহ-প্রথ1 উচ্ছেদের চেষ্টাই এদেশের নারীদের জন্য রামমোহনের 

একমাত্র কাজ নহে। নারীজাতি সম্বন্ধে রামমোহনেব অতিশয্ব উচ্চ 

ধারণা ছিল । তাহারা ষাহাতে সম্পত্তির অধিকারিণী হয়, সে-বিষয়েও 

রামমোহন আন্দোলন করিয়াছিলেন । রামমোহন সমাজ-সংস্কার ও 

শিক্ষাবিস্তার সম্গন্ধে আরও যে-সকল কান্গ করেন, তাহাও এইখানে 

উল্লেখ কর! উচিত। তিনি এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তাবের পক্ষপাতী 

ছিলেন । সেই সময়ে এদেশের লোকদের শিক্ষা সম্বঙ্জে একটা তর্কবিতর্ক 

চলিতেছিল । এক পক্ষের মত ছিল, এদেশে ইংরেজী শিক্ষা না দিয়। সংস্কৃত 

ও ফার্সী পড়ানোই সঙ্গত; 'অপর পক্ষ ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে ছিলেন । 

রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষা দেওয়ার সপক্ষে যুক্তি দেখাইয়া ১৮২৩ 

গ্রষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর লর্ড আম্হাস্টঁকে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। 

তাহার মতে, সংস্কৃত এতই কঠিন যে, ভাষা আদ্ন্ত করিতেই প্রায় সাব! 

জীবন কাটিয়া যায়। বনু দিন ধরিয়া! এই কারণেই সংস্কৃত ভাষা জ্ঞানের 

প্রসারের পক্ষে শোচনীয় বাধাম্বরূপ । সংস্কত ব্যাকরণের খুঁটিনাটি 

আয়ত্ত করিতেই যদি শিক্ষার্থীর প্রথম-জীবনের শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ বৎসর 'অতি- 

বাহিত হয়, তাহা হইলে সে শিক্ষায় উন্নতির আশা কোথায়? বেদাস্ত,* 
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মীমাংসা কিংবা ন্ায়শাস্ত্রের শিক্ষাও শিক্ষার্থীৰ পক্ষে সবিশেষ উপকারী 
হইবে না৷ সংস্কৃত-শিক্ষাপ্রণালী দেশকে অজ্ঞানাক্ককারে রাখিবার গ্রকৃউ 
উপায়। রামমোহন চাহিয়াছিলেন--যে-সকল কাধ্াকর জ্ঞান-বিজ্ঞান 
খা, গণিত, পদার্থবিষ্যা, রসায়ন, শারীর সংস্থানবিদ্যা--চর্চা করিয়া 
ইউঝোপীয় জাতিসমূহ পৃথিবীর অগ্ান্য জাতি অপেক্ষা শেঠ হইতে 
সমর্থ হইয়াছে, তাহার দেশবাসীর মধ্যেও যেন সেই প্রকার উদার 
শিক্ষানীতি প্রবর্তন হয়। লক্ষ্য করিবার বিষধ, এই পত্রে তিনি 
ইংরেজী ভাষা শিক্ষার কণ! বলেন নাই, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার 
কথাই বলিয়াছেন । 

সে যাহা হউক, রামমোহন এ-বিষন়্ে কেবলমাত্র মত প্রকাশ কবিয়াই 
ক্ষান্ত হন নাই) তিনি পৃর্তেই--১৮২২ খ্রীষ্টান পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান 
শিক্ষার উপায়শ্বকূপ নিজবায়ে হেছুর] পু্ষরিণীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে 
আংলো-হিন্দু স্কুল নামে একটি ইংরেজী স্কুলও স্থাপন করিয়াছিলেন । 

বাংলা ভাষার উন্নতি 9 প্রচাগেক জন্য রামমোহন থে চেষ্টা করিয়।- 
ছিলেন, তাহা এ চরিভদালাম় বিশেষ উল্লেখযোগা । বাংলা-গণ্ত 
সম্পর্কে তাহার কান্তির ক! অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে । 

ধশ্ম, শিক্ষা! 'ও সমাজ সংস্কানে রামমোহনের যেরূপ আগ্রহ ছিল, 
রাজনৈতিক ব্যাপারেও তেমনি আগ্রহ ছিল। ইউরোপ ও আমেরিকার 
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বেদান্ত সম্বন্ধে রামযোহনের এই যতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই । একেশখরবা? 
ও নিরাকার উপাসন!র পরিপৌধক বলিয়াই তিনি বেদান্ত প্রচারের শ্রয়াদী হইপ়ছিলেন | 
এই পত্রে উল্লিখিত বেদ।ষ্দর্শশের আলোচিত বিবরঞলি প্টাহার রচিত বেদাহসার পুস্তকে 

হান পায় পাই। 



ডঃ বাষমোহন বাক্স 

রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাহার গভীর জ্ঞান ছিল । :তিনি রাজনৈতিক 

ব্যাপারে উদার এবং আন্তর্জাতিক-মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন । ন্থেচ্ছাচাবী 

রাজার নিকট হইতে এক নিয়মাঙগ শাসনতগ্ব আদায় করিম্লাও নেপল্স- 
বাসিগণ অস্ত্রীয় সৈন্তগণ কর্তৃক পুনরায় দাসত্বপাশে আবদ্ধ হইতে বাধ্য 
হয়---ভার্তবর্ষে এই সংবাদ শ্রবণে রামমোহন মনে মনে এতই আহত 

হন যে, ১১ আগস্ট ১৮২১ তারিখে সিক্ক বাকিংহামকে লেখেন ৮7 
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স্পেনের ন্বেচ্ছাচার হইতে দক্ষিণ-আমেরিকার উপনিবেশগুলির মুক্তির 

ংবাদে উৎফুল্ল হইয্! রামমোহ্ন স্বভবনে ব্ছু ইউরোপীয় বন্ধুকে আমশ্্ণ 
করিয়। ভোঙ্গে আপ্যায়িত করেন । ভোজ-সভায় তিনি বলেন £- 
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ইংলগ্ডে বা ফ্রাঙ্গে উদাবনৈতিক দল জী হইতেছেন শুনি তাহার 

অতিশয় আনন্দ হইত । ফ্রান্মে ১৮৩০ গ্রীষ্টাব্দে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন 

হয়, তাহ।তে তিনি অতিশয় আনন্দিত হুন। ইংলগ্ডে যাইবার পথে 

তিত্রি রন দক্ষিণ-আকফ্রিকার কেপটাউনে, তখন ছুইটি ফরাসী আহাজে 

্বাীনতান্থচক নূতন তিন রঙের নিশান উড়িতেছে দেখিয়া ভাঙা-পা! 



বিলাত-প্রধাল ও মৃত্যু ১ 

'গ্রান্থ না করিয়া, সেই জাহাজশুলিতে গিয়া আনন্দ জাপন করযেন ও 

ফিবিবার সময় পক্রান্স থগ্ত। ধা, ধন্য” বজিতে থাকেনা ইৎলগ্ডে 

প্রোটেস্টাণ্ট ও ক্যাথলিকদের মধো যখন রান্্ীয ব্যাপারে সাম্য প্রবন্তিত 

হয়, তথন তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিগ্নাছিলেন ! পরবে তিনি ধখন 

বিলাতে, তখন “রিফর্মন্ বিল” পাস হওয়1 সন্বন্দে ও খুব উত্সাহ দ্েখাইয়1- 

ছিলেন । এই সকল ব্যাপার ছাড়া, এদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 

সংরক্ষণ, উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আইন পরিবর্তন, জুরী-প্রথার প্রবর্তন 

প্রভৃতি সন্ধে তিনি আন্দোলন করেন। তখন এদেশে বাজনৈতিক 
আলোচনা ছিল না বলিলেই চলে। শামমোহনকেই এ-বিষয়ে পথপ্রদর্শক 

বলা চলে। 

নিলাত-প্রবাস ও মৃত্যু 
বাঙালীদের মধ্যে বামনোহন রায়ই সব্বপ্রথম বিলাত যাত্রা করেন। 

তিনি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ নবেহ্ধর কলিকাতা হইতে দ্রতগামী কর্বস 

ন?মক হ্রীমারে রওনা হইয়া! পর-দিন খাজনীতে পালের জোরে চালিত 

অস্থরগতি 'আলবিয়ন জাহাক্গকে ধরেন । এই আলবিয়ন জাহাজে ধান 

করিয়। পর-ব্ৎ্সরের ৮ই এপ্রিল লিভারপুল শহরে জাহাজ হইতে অবতবণ 

করেন। ইউরোপ গিয়া সেখানকার আঁচার-বাবহার স্বচক্ষে দেখিবার 

ইচ্ছা রামমোহনের বুকাল হইতেই ছিল। কিন্ত সুযোগের অভাঁধে 

যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই । দ্বিতীয়-আঁকবর তখন নামে মাআ দিলীশ্ব । 

তিনি ১৮৩০ গ্রীষ্টাব্খে রাষমোহনকে দুৃত-শ্বরূপ বিলাতে পাঠাইযার 
ব্যবস্থা করায় এই স্থবিধা থটিল। দিল্লীর নিকটবর্তী কতকগুলি 
অমিদালীর রাজন্ছে নিঙ্জের অধিকার আছে বলিয়া দিলীশ্বর কোম্পানীর 



৬২ রামমোহন বায 

কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন । এই অধবেদনে কোন ফল 

না হওয়ায় বাদশ! ইংলপ্গের রাজার নিকট সাবেদন কৰিতে সঙ্থল্প কৰেন 
ও রাদমোহলকে “রাজা? উপাধি দিয়া বিলাত পাঠাইতে মনস্থ কনেন। 

মোগল-বাদশার দেওয়া এই “বাজী, উপাধির জন্যই আমব। তাহাকে 

“রাজা রামমোহন বায়” বলিয়া থাকি । কোম্পানী রামমোহনের এই 

দৌত্য এবং উপাধি স্বীকার কল্গিলেন না এবং তাহাকে দূত-হিসাবে 
বিলাত ষাইতে অন্থমতিও দিলেন না। তখন রামমোহন সাধারণ ব্যক্তি 

হিপাধে বিলাত ঘাইবার অনুমতি চাহিলেন ও অন্থমতি পাওয়ার পর 

বিলাত পৌছিয়া! নিজেকে দিললীশ্বরের দূত বলিয়৷ ঘোষণা করিলেন । 
দিলীশ্বরের দৌত্য ভিন্ন অন্ত কারণেও রামমোহন লেই সময়ে বিলাত 

যাওয়া প্রয়োজন বলিয়া! বিবেচনা করিয়াছিলেন । তখন সহমরণ-গুথা 

রহিত করিবার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দুরা যে আগীল করিয়াছিলেন, 

প্রিভি-কাউদ্সিলে তাহার শুনানি হইবার উদ্যোগ হইতেছিলঃ এবং ঈস্ট 

ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নৃতন সনন্দ দ্রিবাব ও ভারতবর্ষের ভাবী শানন- 
প্রণালী স্থিব করিবার সময়ও নিকটবর্তী হইয়াছিল । রামমোহন 
বিলাতে গিয়া এই সকল বিষয়েই নিজের মতামত ব্যক্ত করেন ও 

যাহাতে এদেশের শালনপ্রণালীর বিধিব্যবস্থা ভাল হয়, তাহার জঙ্ব চেষ্টা 

করেন। 
রামমোহন যখন স্েহলালিত পুত্র বাজারাম,* ছুই জন সঙ্গী রাম 

' মুখোপাধ্যায় ও বামহুবি দাস এবং ঘুসলমান ভূত্য শেখ বক্ন্থকে লইয়! 
১৮৩১ ষ্টাবকে বিলাত পৌছিলেন, তখন সকলে তাহাকে বিপুল সন্বদ্ধন। 
করিয়াছিল। পণ্ডিত ও পমাজনংস্কারক হিসাবে রামমোহনের খ্যাতি 

» পদপতে সেকালেয় কথা, হয় খও (২প সংক্করণ), ৭৭৪-৮৪ প্ষ্ঠায় 
ধাডীদের পরি লব্ধ খিন্ৃভ আলোচনা আছে। 



বিলাত-প্রবাস ও মৃত্যু ৬৯ 

হু পূর্বেই বিলাতে পৌছিয়াছিল ।৬ সেখানে তাহার অনেক গণামান্ত 

বন্ধু-বান্ধব ছিলেন। তিনি বিলাত পৌছিবার পুর্বেই তাহার] তাছাক 
. অভ্র্থনার অন্ত প্রম্থত হইয়। ছিলেন এবং সেখানে পৌছিলে তাহাকে 

সাদরে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন । ৮ এপ্রিল পিভারপুল পৌছিয়াই 
রামমোহন অঁতিহাসিক রস্কোর সহিত সাক্ষা২ কনিতে যান ও স্থানে 

স্বানে বক্তৃতা করেন। এই সময়ে তিনি সংবাদ পান যে, শীত্রই 

পার্লেমেণ্টে বিফর্মপ্ বিল সম্বন্ধে আলোচন। আরস্ত হইবে । শুনিয়াই 

তিনি তাড়াতাড়ি ১৬ই এপ্রিল লিভারপুল হইডে বণনা হইয়া ১৮ 

তারিখে লগ্ডতনে পৌছেন। 

লণগ্ডনে পৌছিবার আল্প সময় পরেই বিখ্যাত দার্শনিক জেকেমি 

বেস্বাম তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। বেস্থাম সে-যুগের এক 

জন বিখ্যাত লেখক ও চিগ্তাবীর | [তিনি বামমোহনকে যে সমাদর 

করেন, তাহ। হইতেই বিলাতে রামমোহনেব কিরূপ খ্যাতি হইয়াছিল, 

তাহ। বুঝা ষায়। ই ছাড়া রামমোহন রাজসন্মানও লাভ করেন। 

ঈস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী তাহাকে দূত বলিরা স্বীকার না করিলেও রাজার 

নিমস্ত্রণে তাহাকে দূতদিগের মধোই আসন দেওয়া হইয়াছিল । উস্ট 

ইত্িয়! কোম্পানীও তাহাকে ভোজ দিয়] সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 

বিলাতে রামমোহন ভারতবর্ষ-সংক্রাপ্ত নানারপ রাজনৈতিক 

গছ ১৮১৬ এ্রষ্টাব্দের জাশুয়।রি মাসে প্রকাশিত তাহার 72৮27812859 ০ ০ 

4৮৮5৫765৫০1 676 75201 পুত্তিকাখানি বিলাতেয় 2৫ 488080 70247508 চোটি? 
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৬৪ রামমোহন দায় 

আগোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন ও যাহাতে ইংবেজ-খাসনে এদেশের 

"লোকদের উন্নতি হয় ও স্থখন্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে, তাহাব চেষ্ঠা করিয়াছিলেন । 

ইহা ছাঁড়। দিলীশ্বর্বের ষে-কাজেবর জন্য বিলাত গিয়াছিলেন, তাহাতেও 

তিনি কৃতকার্য হন। তাহার চেষ্টার ফলে বাদশার বৃত্তি বৃদ্ধি হয়| 

ইংলগু হইতে রামমোহন নিজের ইংরেজী গ্রশ্থাবলীও প্রকাশ কতিয়া- 

ছিলেন। 

দার্শনিক 'ও রাজনৈতিক আলোচনায় উন্নত বলিয়। ফ্রান্স ও ফরাসী 

জাতি সম্বন্ধে বামমোহনের অতিশয় উচ্চ ধারণা ছিল । এই ফ্রান্স দেশ 

ত্বচক্ষে দেখিবার জন্য রামমোহন ১৮৩২ খ্রীষ্টার্দের শেষের দিকে 

( সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর )) প্যারিসে যান । তখন ফ্রান্গেব বাজ লুই-ফিলিপ 

তাহাকে অতিশয় সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা] করবেন । 

বামমোহন ফ্রান্স-ভ্রমণের ছাড়পত্র চাহিয়া ষে পত্রখানি বুচণা-করেন, 

তাহার একটি নকল বিপাতের ই্ডিয়া আপিসে আছে । ইহাতে দেশ 

ও জাতি নিব্বিশেষে মানবের এক্যের বাণী পরিক্ফুট হইয়াছে । শুধু 

তাহাই নয়, সেকালেও যে পামমোহনের মনে একটি জাতিসংঘ-গঠনের 

পরিকল্পন! জাগিয়াহিল, তাহাও স্পষ্টভাবে বাক্ত হইয়াছে । পত্রখানি 
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ইছার পর রামমোহন বিলাতে ফিরিয়া আসেন ও পর-ব্সর ত্রিস্টপে 

বাস করিতে যান। এই লময়ে তিনি অত্যন্ত আথিক দুশ্চিন্তায় কাল 

কফাটাইতেছিলেন। তিনি কলিকাতায় যে হৌসের সহিত টাকা-পয়সা 

ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহ ফেল হইয়া যাওয়ায় এই অন্গবিধা 

ঘটে। রামমোহনের যখন এই অবস্থা, তখন তিনি কয়েকটি ইংবেজ- 
পরিবারের নিকট হইতে খুব যত্ব পাইয়াছিলেন। এইট সফল পনিবানেন | 



৪৮ রামমোহন যায় 

মধ্যে হেয়ার ও কার্পেন্টার পরিবারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ভাঃ 

ল্যাণ্ট কাপ্পেপ্টার রামমোহনের বিশেষ বন্ধু ছিলেন ও তাহার মৃত্যুর পর 
, একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখেন । 

্রিন্টলে থাকা কালেই বামমোহনের জর হয় । এই জরে আট দিন 

মাজ ভূগিয়া তাহার মৃত্যু হয়। গীড়ার সময় রামমোহন তাঁহার বন্ধ 

ইংরেজ বন্ধু কর্তৃক পরিবৃত ছিলেন । তীহাদের বহু যত্খেও রোগের কোন 
উপশম হইল লা। ১৮৩৩ স্্ীষ্টান্ধের ২৭এ সেপ্টেম্বর তাব্িথে তাহার 
দেহান্তর ঘটিল। তিনি যজ্জোপবীত কখনও পরিত্যাগ করেন নাই; 

মৃত্যুকালেও তাহার দেহে হিজন্বের প্রতীক যক্জোপবীত বিদ্যমান ছিল। 
পাঁছে তাহার পুজদের বিষঘ*সম্পত্তি পাওয়া সম্বন্ধে কোন অন্বিধা 

ঘটে, সেজন্য রামমোহন পূর্ব হইতেই বন্ধুদিগকে অন্থরোধ করিম! 

রাখিয়াছিলেন যে, তাহাকে যেন স্ত্রীষ্টান সমাধিস্থানে সমাহিত করা না 

হয়। তাহার এই নির্দেশ অন্থসারে তাহার দেহ ব্রিস্টলে যে-বাড়ীতে 
তিনি থাকিতেন, তাহ!রই নিকট এক নিঞ্জরপ স্থানে সমাধিস্থ করা হয়। 

দশ ব২সর পরে তাহার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত গিঘা তাহার দেহ 

স্থানান্তরিত করিয়া ব্রিস্টপের নিকট “আরনেস্ ছেল" নামে একটি 
জায়গায় সমাধিস্থ করেন ও তাহার উপর একটি স্বন্দত্খ মন্দির তয়ার 

করাইয়া দেন । 

নামমোহনের কীন্তি 

রামযোহন পাণ্ডিত্যে যেমন শ্রেষ্ঠ ছিলেন, দৈহিক শক্তি ও সৌন্দধ্যেও 

তেমনই অসাধারণ ছিলেন । তাহার দীর্ঘ ও বলশালী দেহ, উজ্জ্বল চক্ষু, 

ও ভী-মম্পর মুখ দেখিয়া সকলেই তাহাব প্রতি আকৃষ্ট হইত। গল্প আছে 



বাধমোহনের কীষ্তি উই 

যে,তিনি দিনে বারো সের ছুধ খাইতেন, একাই একটি পাঠা খাইয়া, 
ফেলিতে পারিতেন এবং পরিমিত ভাবে নুবাপানও করিতেন । ইহ? সত্য. 
হউক আর না-ই হউক, এইরূপ গল্প যে তাহার শারীরিক শঙ্ষির 

পরিচায়ক, সে বিষয়ে কোণ সন্দেহ নাই । রামমোহন অতিশয় তেজন্বী 
ছিলেন বলিয়া! সকপ্পেই ত্বীকাব করিয়।ছেন। তিনি চাকুরী করিবার 

সময়ে সারু ফ্রেডারিক্ হাঘিপ্টনের অভদ্রতার বিরুদ্ধে যে-আপতি, 

কবিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার আত্মলম্মানজীন ও সাহসের পরিচয় 

পাওয়া যায়। তেমনই তিনি আধার চপিতমাধুষ্যেরও যথেষ্ট পরিচয় 
দিয়াছেন । মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঁল্যকালে রামমোহনকফে অনেক 

বার দেধিয়াছিলেন, তিনি তাহার বাড়ীতে প্রায়ই যাইতেন। তিনি 

বলিয়া গিয্লাছেন যে, বামমোহনের মত আ্মিষ্ট মেজাজের লোক তিনি 
আর দেখেন নাই । এই ভদ্রতা, বিনয় ও তেজস্ষিতার একক্র সম্মিলন 

রামমোহনের চরিজ্ের বৈশিষ্্য ছিল। 

পাশ্চাত্য জ্ঞান, রীতিনীতি ৪ চিন্তাধারার সহিত ভারতীয় জ্ঞান, 

রীতিনীতি ও চিন্তাধারার সময়ের পথ নির্দেশ বামমোহনের প্রধান 

কীন্তি। তিনি চিন্তায় ও কন্মে সার্ধভৌযিক ছিলেন, জাতীয় সন্বীর্থতা 
পছন্দ করিতেন না। তবুও তিনি জাতীয় ধণ্ম ও আচার বর্জন করিবার 

বিপক্ষে ছিলেন। তিনি মনে করিতেন, এক জাতির আচার-ব্যব্হার 

অন্য জাতির মধ্যে জোর করিয়া প্রবর্তন করা সম্ভব নহে, উচিতও নহে; 

স্থতরাং সংস্কারের প্রয়োক্গন হইলেও গ্রতোক জাতিরই উহ জাতীয়ভাবে 

কর! উচিত। সেঞ্জন্য একেশ্বরবাদও ভিনি উপনিষদ ও বেদান্তের 
সাহায্যেই প্রচার করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বিদেহী! শাঙ্ছের দ্বার! 
অস্থপ্রাণিত হইলেও উহাদিগকে সর্ধতোভাবে গ্রহণ কঝেন নাই। 

রামমোহলের পর যে-সকল যহাপুরুষ ভারতবর্ষের সামাছ্িক জীবনে 
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থা ধর্জীধমে, সাহিত্য বা শিল্পকলায় নৃতন ধাত্রার প্রবর্তন করিম্াছেন, 
তাহাদের গায় সকলেই তীহার প্রদূশিত পথ অন্থসরণ করিয়া প্রাচ্য ও 

পাশ্চাতোব সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্যই রামমোহন বায় 
ভারতবর্ষে বর্তমান ঘুগের প্রবর্তক । বস্ততঃ নান! ক্ষেত্রেই তিনি প্রথম 
পথ দেখাইয়াছিলেন। বহু বিষয়ে পথপ্রবর্থকের সম্মান তাহারউ প্রাপ্য 

তাহার সমসাময়িক বয়োজ্োষ্ঠ মৃত্যুঞ্যয় বিগ্যালম্কারের কথায়-_ 

ছুর্গম বন পর্বতে কণ্টকোদ্ধার করিয়া, প্রথম পথপ্রবর্তক প্রাচীনতর 

বিগ্তাজ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতেরদের কর্তৃক প্রকাশিত পথের পরিষ্কার করিয়া, 

সেই পথের পূর্ববাপেক্ষা! উত্তমত্বকানীও যদি হউন প্রাচীন পণ্ডিতের, 

তথাপি তানশ প্রাচীনতর পগ্ডভেরদের চইতে বড় হন না? ষে প্রথঙ্গ 

পথপ্রবর্তক সেই বড ও তৎপ্রবর্তিত ও তছুত্বরপত্ডিতপরিষ্ক'ত যে পথ 

সেই পথ । মাজে! যেন গতঃ স পন্থা: । 

র 

€ 

লামসোহন দায় ও ঘাংলা-গহ 

বাংলা-গপ্ঠের ষ্টা হিসাবে পামমোহুন ব্ছু বার বহু জন কর্তৃক কীষ্ঠিত 
হইয়াছেন, কিন্ত এই “সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"য় ইতিমধ্যে প্রকাশিত 

জীবনীগুলি ধাহাবা পাঠ কবিয়াছেন, তাহার অনুভব কবিবেন, এই দাবী 

তাহার, পূর্ববর্তী অনেক লেখক ককিতে পারেন। বাংলা-গগ্যসাহিত্যের 

ভিত্তিস্থাপনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতবৃন্দের দান অপরিসীম । 
স্তান্থারা! সকলেই বামমোঁহনের পূর্বগামী। বিশেষ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় 

বিভালক্কায়ের নাম এই প্রসঙ্গে আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে । তিনি 

সর্ধাপ্রথমে বাংলা-গন্তকে লাহিত্য-্ূপ দেওয়ার প্রয়াস পাইম্নাছিলেন। 
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বাংলা-গগ্ের সাধু ও চলতি রীতি লইয়াও তিনি পরীক্ষা করিয়াছিলেন । 
হুতরাং শ্রষ্টা যদি কাহাকেও বলিতে হয় তাহার দাবী সর্বাগ্রে । 

কিস্ত বাংলা-গ্া সম্পর্কে রামযোহনের কীহ্িও সামাঙ্ নম । তিনি 
বাংলা ভাষায ধর্ম সগ্থদ্ধে বন পুস্তক ও বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণ 

প্রণয়ন করিয়াছিলেন । সে-ঘুগেন্স বাংলা-গন্ঠে সংস্কৃত শবে খুব 
বাহুলা থাকিত, সেজন্য সাধারণ লোকের উহা! বুঝিতে ক হইড়। 

রামমোহন এই রীতির বিরোধী ছিলেন । তিনি বাংলা রচলা যাহাতে 

সাধারণ লোকের বোধগমা হয়, তাহা পক্ষপাতী ছিদেন। অবশ্য 

হার নিজের লেখাও আজকালকার বাংলা-গঞ্ঠের তুননায় অনেক 

বেশী সংস্কৃতবহূল ও আড় । তবু তিনি থে সে-যুগের এক জন বিশিষ্ট 
বাংলা-গগ্-লেখক, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই | 

বাংপা-গছো গ্রকুগণ্তীর বিষয় লইয়। গ্রবন্ধরচনার 'অগ্ততম গ্রবর্্ীক 

স্বামমোহন । তাহার শাস্্বিচাণ ও তংসংক্রাস্ত বিবাদমূলক রচনার 

সাহায্যে বাংলা-গগ্ের গুরুত্ব যে প্রভৃত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইঘাছিল, তাহাতে 

আর সন্দেহ নাই। তিনি এক দিকে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রসদৃষকে ভাষায় 

প্রকাশ করিয়া ঘেমন ভাষার ভা ও শবসম্পদূ বুদ্ধি করিয়াছিলেন, 

তেমনই অন্ত দিকে তর্ক ও বিঢারমূলক গ্রন্থ বচন! করিয়া ভাষায় গ্রকাশ- 

শন্বির দু তা ও ঘলনশীপতা! সঞ্চার করিয়। ই্থাকে ঝছু, পতেজ ও পুষ্ঠ 
করিয়াছলেন। মৃত্যুঞ্দের মত এ-বিষয়ে তিনি সর্বদা সজাগ ছিলেন। 

সাহার ব্যাকরণের বাক্যীতি অধ্যায়ে তিনি পদের অথথ সম্বন্ধে যাহ! 
বলিয়াছেন, তাহা হঠতেই প্রমাণ হইবে যে, ভাষার সৌষ্ঠব সাধনে তিনি 
বিবিধ রীতি প্রচ্নোগের কথা জানিতেন । আমা লিগ্বে ফাহার বহুবিধ 

রচনা, হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম । ইহা হতেই বাংলা- 
গগ্ভ সম্পর্কে তাহার কৃতিত্ব অনেকটা বুঝা ঘাইবে 1-- 
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প্রথমত বাঙ্গল। ভাষাতে আবশ্াক গৃহব্যাপার নির্ধবাছেষ যোগ্য 

কেবল কত্তক গুলিন শব্দ আছে এভাবা! সংস্বতেন্ন জে দ্ূপ অধীন হয় 

তাহা অন্ত ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া! থাকে 

দ্বিতীয়ত এভাবার গঞ্চতে অগ্ভাপি কোনে। শান্্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে 

আইসে না ইহাতে এভদ্েশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন 

বাক্যের অন্বয় করিয়া গছ হইতে অর্থ বোধ করিতে হটাৎ পারেণ না 

ইহা প্রত্যক্ষ কাছছনের তরজমার অর্থ বোধের সময় অন্থভব হনব অতএব 

বেদান্ত শাঙ্টের ভাষার বিব্রণ সামান্ত আলাপের ভাষার গ্বায় শ্রগম না 

পাইয়া! কেহ২ ইহাতে মনাযোগের নু[নতা। করিতে পানেণ এনিমিত্ত ইহার 

অন্ুঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। জাহাদের সংস্কতে ব্যৎপত্তি কিঞিতে। 

থাকিবেক আর জাহারা বৃযুৎপন্প লোকের সাহত লহবাস দ্বার! সাধু ভাষ! 

কহেন আর আুনেন তাহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্সিবেক ! 

বাক্যের প্রারগ্ত আর সমাপ্তি এই ছুইয়ের বিবেচন1| বিশেষ মতে করিতে 

উচিত হয়। জে স্থানে বখন যাহ! যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার 

প্রতি শব তখন তাহা সেই রূপ ইত্যাদিকে পূর্যের সহিত অন্বিত করিয়! 

বাক্যের শেষ করিবেন । যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন 'তাবৎ পর্য্স্ত বাক্যের 

শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্ট! ন। পাইবেন। কোন্ নামের 

সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অস্তুসন্ধান করিবেন জে হেতু 

এক বাক্যে কখন ২ কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া খাকে ইহার মধ্যে 

কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহ! ন1 জানিলে অর্থ প্রান হইতে পারে না 

তাহার উদ্দাহরণ এই । ব্রহ্ম জাহাকে নকপ বেদে গ্রান করেণ আন 

জাহার সত্তার অবলম্বন করিয়া জগতের নির্বাছ চলিতেছে সকলের 

উপান্ত হয়েন। এ উদাছরণে যন্তপি ব্রহ্ম শব্দকে সকলের প্রথমে 

দেখিতেছি তত্রাপি সকলের শেষে হয়েন এই জে ক্রিয়া শব্ধ তাহার 

সহিত বঙ্র শকের অন্থ় হইতেছে আর মধ্যেতে গান করেণ জে ক্রিয়া 
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শব্দ আছে তাহার অস্থত বেদ শব্খের সহিত আর চলিতেছে এক্রিছা 

শব্দের সহিত নির্বাহ শঞ্জের অস্থয় তয় । অথাৎ কহিয। জেখানে ২ বিবরণ 

আছে সেই বিধরণকে পর পূর্ব পদের সহিত এস্থিত জেন ন। কষেণ এই 
মন্থসানে অস্থষ্ঠান কবিপে অর্থ বোধ হইবাতে বিলম্ব হইবেক না। আত্ম 

জাহাদের বুাৎপত্তি কিঞ্িতে! নাই এবং বুযুৎ্পন্ধ লোকের সহিত সহবাস 

নাই তাহার! ব্যুৎপন্ন বাঞ্ষির সভাযতাতে অর্থ বোধ কিধিৎ কাল কৰিলে 

পশ্চাৎ হ্বরং অর্থ বোধে সমর্থ হইবেন বণ্তত মনযোগ আবগ্চক হম্ব এই 

বেদাস্তে্ বিশেষ হুতানের নিমিত 'ঈনেক বর্ষ উত্তম পণ্তিতেঞ্! আম 

করিতেছেন যাদ দুই তিন মাস শ্রম কাপলে এ শানর্ের এক প্রকার অর্থ 

বোধ হইতে পারে তবে অনেক শলভ জানিয়। হাতে চিপ্ত নিবঝেশ কর! 

উচিত হয় 1--তবদাস্ত গ্রন্থ, ইং ১৮১৫, পৃ. ১২১৪ । 

এস্থানে এক আমশ্চধ্য এই থে আত অন্ন [দিনের নাম আর 

স্বাতঅল্ল উপকারে ধে সামঘ্ী আইসে তাহার গ্রহণ অথবা এরুয় করিবার 

সমন্গ বথেঞ্ বিবেচনা সকলে কারা খাকেন আর পরম্ার্থবিধনস যাহ! সকল 

হইতে অত্যন্ত উপকারি আর অতি মুলা হত তাহ? গ্রহণ করিবার সময় 

কি শাগ্রের খারা (ক যুভিপ খাব! 'ববেচল। করেন শা আপনার বংশের 
পবস্পনামতে আর কে ২ আপনান্গ চিত্তের বেমন প্রাশভ) হয সইকপ 

গ্রহণ করেন এবং প্রা কৃত! থাকেল যে বশ্থাস থাকিলে অবশ্য উত্তম 

ফল পাইব। [কস্ত এক জনের (বধ।সদাপা ব্4 শক্তি বপপীত হল 

না যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিত্েছি যে হুদ্ধের বিশ্বাসে [বদ খাইলে বিষ 

আপনার শর্তি অবশ্থ প্রকাশ করে। বিশেষ আশ্চধ্য এই নে বাদদ কোন 

ক্রি শাঞ্সংমত এবং সত্যকাল আব শিষ্ট পরস্পরাসিষ্খ হয় কেবল 

জল্পকাল কোনে ২ দেশে তাহার প্রচারের টি জান্ময়াছে আর সংপ্রতি 

তাহার অস্ুষ্ঠানেজ্ে গৌকক কোনে শুয়োজন সিক্ধ হয় না এবং ভাগ 

আমোদ জঙ্মে ন! তাহার অনুষ্ঠান করিতে কছিলে লোকে কাহধা থাকেল 



২. রামহোছল ধায় 

বে পরজ্পরা সিদ্ধ নহে কিরূপে ইহ! করি কিন্তু সেই সকণ ব্যক্কি যেষন 

আমবা সেইরপে সামান্ত লৌকিক প্রয়োজন দেখিলে পূর্বশিষ্টপর়ম্পরার 

অত্যন্ত বিপরীত্ত এবং শাস্ত্রের সর্বপ্রকারে অন্তথ। শত ২ কর্ম করেন সে 

সময়ে কেহ শান্ত এবং পূর্বপরম্পরার নামো। করেন দা যেমদ আধুনিক 

কুলের নিয়ম যাহা পুর্ববপবম্পরার বিপরীত এবং শান্ত্রবিকদ্ধ। আর 

ইঙ্গরেজ ধাহাকে গ্নেচ্ছ কহেন তাহাকে অধ্যয়ন করান কোন শানে আর 

কোম পূর্বপরল্পরায় ছিল। আর কাগজ যে. সাক্ষাৎ যবনের অন্ন 

াহাকে স্পর্শ কর! আর তাহাতে গ্রপ্কাদি লেখ কোন শান্তর বিহিত 

আর পরম্পরা পিদ্ধ হয় ইঙ্গবেষ্তের উচ্ছিষ্ট করা আগর ওয়ফর দিক বন্ধ 

করা পত্র বত্বপূর্বক হস্তে গ্রহণ করা কোন পূর্ব পরম্পরাতে পাওয়া যাব 

আনন আপনার বাটীতে দেবতার পূজাতে যাহাকে ফ্লেচ্ছ কহেন তাহাকে 

নিমন্ত্রণ কর! আর দেবতাসমীপে আহারাধি করান কোন পরম্পরা পিদ্ধ' 

হয় এইরূপ নানা! প্রক্কার কণ্ঠ যাহা অতান্ত শিষ্ট পরম্পর! বিরুদ্ধ হয় 

প্রত্যহ করা যাইতেছে । আর গুতস্থচক কণথ্মের মধ্যে জগদ্ধা্রী রটস্তী 

ইত্যাদি পূজা! আর মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ প্রভূত বিগ্রহ এ কোন পরম্পরাষ 

হইয়। আসিতেছিল তাভাতে যদি কহ যে এ উত্তম কর শাস্ম বিহিত 

আছে ষগ্ঠপিও পরস্পব! সিদ্ধ নহে তত্রাপি কর্তব্য বটে। ইহ।'ব উত্তর। 

শান্তর বিহিত উত্তম কন্দ পরম্পরাদিদ্ধ না হইলেও বদি কর্তব্য হয তবে 

সর্বশান্ত গিছছ আত্মোপাসনা যাহা! অনাদি পরল্পরাক্রমে সিদ্ধ আছে 

কেবল অতিঅন্নকাল কোনে! ১ দেশে ইহার প্রচারের ন্যুনতা জন্সিযাছে 

স্থা কর্তব্য কেন না হয় ।---'ঈশোপনিষৎ” ইং জুলাই ১৮১৬, পৃ. ১২-১৫। 

“দেখ কি পর্যত্ত ছঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহাধা কেবল 

ধর্শভয়ে সহিষুঃতা| করে, অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ যাহার! দশ পোনর বিবাহ 
আর্থের নিমিতে কয়েন, তাযাবদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত 

সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের যধ্যে কাঙাবে। সহিত ছুই চারিবার 



রামমোহন রায় ও বাংলা-গছ শর 

সাক্ষাৎ করেন, তথাপি এ সফল দ্রীলোকের মধ্যে অনেকই ধর্শভয়ে 
স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিবেকেও এবং স্বামি দ্বারা ফোন উপকার 

বিনাও পিত্ৃগৃতে অথব! আ্রাড়গুহে কেবল পরাধীন হইয়া মান! ছঃখ 

মহিষুরতা পূর্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধণ্ম নির্ববান্ত করেন; আন জ্রান্মণেক 

অথবা অগ্যবর্ণের আধো বাতারা আপনং স্ত্রীকে লইয়া গার্স্থায করেন, 

্াহারদের বাটীতে প্রা স্ীলোক কিং তুর্গাত না পাদ? বিধাহের 

সময় স্রীকে অন্ধ অঙ্গ কবি স্বীকার করেন, কিন্ত াবছায়ের সময় পণ্ড 

হইতে নীচ জ্ানিয়া বাবার করেন যে হেতু স্বামির গৃছে প্রার 

সকলের পতী দাশ্য পৃত্তি করে, অর্থাৎ অভিপ্রাতে কি শীতকাল ।ক 

বর্ষাতে স্ান নার্জন, ভোজনাদ পাত্র মান, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কণ্ম 

করিয়া থাকে) এনং সুপারের কশ্ম বিনা! বেনে দিবসে ও বাত্রিতে 

করে, অথাৎ স্বাম শ্বশুর শাশুড়ি ও স্বামি ভাতবর্গ অমাত্যবর্গ এ 

সকলের রস্ধন পবিবেষণ1দ আপন২ নিয়মিত কাপে করে, ৭ ছেতু হিচ্দু 

বর্শের অন্য ফাঃতি অপেক্ষা ভাই সমল ৪ স্মাতা সকল একএ সিভি 

শধক কাল বেন এই নিমিত্ত বিষয় ঘটিত আত খিণোধ ইহারগের মধ্যে 

অধিক হইয়া] থাকে ) ৬ হক্কলে ও পরিষেধবে বাপ কোন অংশে কটি 

হু, ভবে 'ভাহালদের স্বামী শাশুড়ি দেবণ প্রতুত্ি কি তিরক্কার না 

করেন ১ এ সকলকে ও স্ীলোকের। ধন্দ তিয়ে সহিষুতা করে, আর 

সকলের ভোজন তষ্টলে ব্যঞনাদি উদর পূরণের মোগ্য অথব1 অযোগ্য 

যং্কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহ! সন্তোষ পূর্বক আহার করিয়া কাগ যাপন 

করে) 'মার অনেক বাঙ্গণ কারস্থ ষাহারদের ধনবাকা নাই, তাঁহাযদেক 

পুখীলোক সঙ্ংল গোসেবাদি ফণ্ধ করেন, এবং পাকাদির নি'মত্ত গোসয়ের 

ঘাস স্বহস্তে দেন, কালে পুন্ধরণী আথব! নদী হইতে জলাহরণ করেন, 

মাজিতে শহা!দি কব! যাহ ভূত্যেব কন্ঠ তাকাও করেন, যধ্যেং কোনে 

কন্ধে কিঝিৎ ক্রিটি হইলে তিরন্কার প্রাণ্ড হইয়া থাকেদ, হগ্যপি কদাচিৎ 



১ বাধমোহন বায় 

এ শ্বামির ধনবত্ত। হইল, তবে এ্রী গ্রীর সর্বপ্রকার জ্ঞাতসাবে এবং দৃষ্টি 

গোচে প্রায় ব্যভিচার দোষে মগ্ন হয়, এবং মাসমধ্যে এক দিবসও 

তাহার সহিত আলাপ নাই, স্বামী দারজ্র বে পধ্যস্ত থাকেন, তাবৎ 

নানাপ্রকার কারক্লেশ পার, আর দৈধাৎ ধনবান্ হইলে মানন দুঃখে 

কাতর হয়, এ সকল ছুঃখ ও মনস্তাগ কেবল ধন্গুভয়েই তাহারা সহিষুদ্ত। 

কবে, আর ধাহার স্বামী তুই তিন ভ্রীকে পইয়! গাহস্া করে, তাত।রা 

দিবা রাত্রি মনস্ভাপ ও কলহের ভাজন হয়, 'গথচ অনেকে ধশ্শ ভয়ে এ 

নকল ক্লেশ সহা করেঃ কখন এমত উপস্থিত হয়, ষে এক শ্ভ্রীব পক্ষ 

হইয়। অন্য স্ত্রীকে সর্ধদ! তাডন কবে, এবং নীচলোক ও বিশিষ্ট 

লোকেএ মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পাম, তাহার! সপন খ্বীকে কিঞ্চিৎ 

ক্রুটি পাইলে অথবা নিষ্ষারণ কোন সন্দেহ তাহারদের প্রতি হইলে 

চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে, অনেকেই ধশ্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্প 

থাকে, খদ্/পও কেহ তাদৃশ বন্ত্রণার অসহিষু হইয়া! পতির সহিত শিল্প 

বূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহ ত্যাগ করে, তবে বাজ ধারে পুরুষের 

প্রাবঙ্ায নামত পুনরায় প্রায় ভাহারদিগকে মেইং পতিহস্ত্ে আসিতে 

হয়, পতি ও €সই পুর্বজা ক্রোধের নিমিও নানা ছলে অত্যন্ত র্লেশ 

দেয়, কথন বাছলে প্রাণ বধ কবে; এ সকল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, 'তরাং 

অপলাপ করিতে পারিবেন পা, দুংখ এই, যে এই পধ্যস্ত অধীন এ পান। 

হুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও ।কঞ্চিৎ দয়! আপ্নকারদের 

উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধন পূর্বক দাহ করাহইতে বঙ্গা পায় ইতি 

সমাপ্ত, ১৭৪১ শক ১৬ অগ্রহায়ণ,--.সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকেৰ 

দ্বিতীয় সন্বাদ”, ইং নবেম্বর ১৮১৯, পু. ৩১-৩৩। 

শুতাপ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এাণশ ইংরেজের অধিকা* 

হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ . বৎসরে ষ্টাহাদের বাকের ও ব্যবহারের 

বা ই সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে কহাদের নিয়ম এই হে কাহারে! ধর্দের 



রামমোহন হায় ও বাংলা-গন্ঠ ৭৭ 
শা 

সহিত বিপ্ক্ষতাচবণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম নকলে ককফ 
ঈভাই ক্ান্াদের ষথার্থ বাসন। পরে পবে অধিকারের ও বলের আধিক্য 

পণমেশখর ক্রমে ভ্রমে করিতেছেন । কি উদ্ানীন্তন বিশ বসব হই 
কতক ব্যক্তি ইংরেক্ড যাহার! মিপন(র নামে বিখ্যাত ভিন্টু ও মোছলমানফে 
বাক্ত রূপে তাহাদের ধন্ম তইতে শ্রচ্যুত করিষ! খিষ্টান কবিবার বন্ধ নান! 
গ্রচাবে করিতেছেন । প্রথম প্রকাব এই যে নানাবিধ ক্ষুপ্র ও বৃহৎ 

খুজ্জক সকল বঢনা ও ঠাপা কারয়। যথেষ্ট প্রদান কথেন যাহা হিন্দুর ও 

"মাচছলনানের ধশ্রের লিন্ধ। ও তিন্তর দেবতার ও খাঁর ভুঙুপা। ও কুৎসাতে 

পর্িপণ হয়, ছিতীদ্স প্রকাথ এই যে লোর স্বাবের নিকট অথবা, 
পাজপএথে দাঁড়াইয়া আপনার ধশ্মের ৮ 7 কঃ বা চু গং পা 

শুচক উপদেশ করেন, ত তায এ চাও এ ইনি 

ম্বিশুপ্ধি গ্রের শিষ্যের। স্বধ্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নালা দেশে আ্যাপন ধরছে 

উৎকর্ধের উপদ্শে কদিরাছেন কিন্তু ইত! সানা কওব্য যে চস সকল দেশ 

আাঠানদর 'সধিকারে ঢিল লা দলেই রূপ মিশনলিলা ইংদেজের নঅনপিকারের 

এ।ন্ছোে যেমন তরকি ও পারজিগ্া গাড়ি দেশে যাত। ইংতপের নিকও তয় 

এপ্প ধন্ধ উপদেশ ও পুস্তক প্রাদান যাদ কেন ভবে ধন্মার্থে নিয় ৩ 

আপন আচায়োর যখাথ অনুগামীকপে প্রসিদ্ধ হইতে পালেন কিন্ত বাঙ্গালা 

দেশে যেখানে ইংবেজেক সন্পুর আকার ও ইংরেজের নাম মাতে লোক 

ভাত হয় তথায় একপ তুবধল ও দন ও ভয় প্রজার উপর ও তাঙ্কাদের 

ধশ্মের টপব দৌরাগ্য করা কি ধন্ধাত ক লেকত গ্শংসনীয় 5চ্জ না, 

যেতেডু বিএ ও দাশ্মিক ব্যক্তির! হূর্বলের মনংপী্ডাতে সর্ববদ। সন্কুচিজ ' 

হয়েন.----ব্রাঙ্ষণ সেবধি, ইং ১৮২১ । (শ্বাজণ বামমোজন রাখ-প্রধীণ্ 

গ্ন্থীবলি, পণ ৪৫৫) 



পটে বামযোহল রায় 

চতুর্থ প্রশ্থ অনেক বিশিষ্ট সন্তান স্বৌবদ ধন প্রভুত্ব ক্মবিবেকতা 
প্রযুক্ত কুমংসগর্রন্ত হইয়! লোক লজ্জা! ধণ্দরভর পরিত্যাগ করিয়া বৃখ! 
কেশচ্ছেদন শ্রাপান যবন্তাদি গমনে প্রত্ুত্ত হইয়াছেন ইহার পাসন 

ব্যতিরেকে এই সকল ছুষ্ষশ্মের উত্তবোতর বৃদ্ধি হইতেছে-*॥*8 উত্তর 

যৌবন ধন প্রতৃত্ব অবিবেকতা প্রযুক্ত লক্জা ও ধন্ম ভয় পরিত্যাগ করিয। 
ধাহারা বুথ। কেশচ্ছেদন শ্ররাপান খবন্টাদ গমন করেন তাহার! 

বিকুদ্ধকারী অতএব শাসনার্ধ অবশ্ট হয়েন সেইরপ যীহাদেগ পিতা 

বিদ্চমান আছেন এ নিমিত্ব ধন ও প্রভৃতা নাহ কেবল যৌবন ও. 
'মবিবেকত। প্রযুক্ত ধশ্মকে তুচ্ছ করিয়। বৃথা! কেশচ্ছেদ স্মরাপান ও 

ববগ্তাদ গমন ল রাও শাসনযোগ্য হয়েন অথব! কেশে অস্ত/জ 

চিত কলপেন প্রত্যহ দেন ও সম্িদা যাহা ন্ুখাতুল্য হু 

তাহার পান জব ত্য যবন স্ত্রী ও চণ্ডালিনীবেগ্য! ভোগ করেন সে ২ 

ব্যক্তিও বান শামনাহ্ হয়েন। যেহেতু পিতা আবিছ্থমানে ধন 

9 প্রতুত্ব এ ছুই আরধক সহকারী হইলে তাহাদের কিপধাস্ত অপৎ 

প্রবৃত্তির সম্ভাবনা না হইবেক £--চার প্রশ্নের উত্তর" ইং মে ১৮২২, 

পু ২৭-২১। 

৯৯ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে নিগুঢ় পান্ত্ের অর্থ করেন যে “্বছ বিজ্জনের 

অপোচর যে শান্তর তাহার নাম পগুঢ় শান্তর" পরে ১৭* পৃষ্ঠে ৪ পংক্িতে 
কহেন প্ষে নিগুড় শাঞ্রের অন্থুসারে অভক্ষ্য ভক্ষণ অপেয় পান ও অগম্যা 

গমন ইত্যাদি সৎ্কশ্মের অগ্ষ্ঠান কারতেছেন সে নিগুড় শাস্ত্রের লাম কি" 

উত্তর, ধর্ধাসংহারকের এই লক্ষণ দ্বারা সম্প্রতি জানা গেল যে 

চৰ্িতাস্বতই নিগৃড় শান্ত হয়েন যেহেতু পঞ্ডিতলোক সমাগমে চরিতামতে 

ভোব পড়িয়া থাকে তাহার কারণ এই থে বহু বিজ্ঞ জনের বিদিত না হয়, 

€ পরঙ্গত্কে অভক্ষ্য ভক্ষণাদি ও উপাপনায় অগম্যা গমন বর্ণন ওই 

ভূরিভামতে বিশেষকূপে আছে অতএব ওই লক্ষণ হয়ো চয়িতামূত জ্ুতরাং 



রামমেছন রায় ও বাংলা-গন্ , মনে 

নিগৃঢ শান হইলেন ॥ খোরাক বাহার পরজন্ম ও চৈতন চকবতর 
যাহার শব ররদক্ষ তাহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাশ যন্তপিও কেবজ হৃখা জাফর, 

কণরণ হয়, তথাপি কেবল অস্থকম্পাধীন এপর্যন্ত চেষ্ট। কর! দাইতেছে। 

নট গু € তু 

ধর্ম সংহ্ারক ২২৪ পৃষ্ঠে ১১ পণক্ষি অবধি নবীন এক প্রশ্ন করেন 

ষে “স্থানে শৈৰ বিবাতের ব্যবগ্তাপক মহংশয়কে এই ব্যহ্ছ্। জিজ্ঞাস 

করি যে যাহারা জবনী গমনে ও বেশ্যা মেনে সর্ধবদ। ৪ উ্াহাহদেশ 

স্ত্রী বিধবা! ল্য, যদি তাহারা সপিগ্া। না তয় তবে এ সকল স্ত্রীকে শৈহ 

[বাহ করা যাস কিনা" উত্তর, স্মৃতি ও ওস্্র উভয় শান্রাহলাবে স্বাতী... 

বঞ্চক পুরুষ সর্বাথ। পাগী হেন, কিন্তু ভর্তা বর্তমানে প্র ধৰা, কিং 

এঠেশ্বর শানে কি শ্মৃতিশান্ত্রে লিখেন না, তবে ভর্তী (তগ্তমানেও ফৈধয্যেষ 

স্বীকার এবং তাহার সহিত অগ্টের বিবাতের বাধ ধন্মসংহারকফের 

মহামুসারে সাহার ক্রোডস্থই আছে, অর্থাৎ পাঁচশিকা গোসাইকে ফিলেই 

স্বামী থাকিতেও পুর বিৰাঙ্ের খগ্ডপ ভইয1 ভ্রীর টৈধব্য হয়, আর 

থাচশিক। পুদরায় প্রদানের দ্বারা তাহার সাহত অগ্টের বিবাহ পরে হইতে 

গ্রে, আতএব ধন্দুসংভারক একপ বৈধব্যে্ ও পুলরার বিবাঙ্ছের উপায় 

মাপন করস্থ থাকিতে অঙ্কে যে প্রশ্ন কেন সে বুধ হাহাখ শ্বঘতের 

গ্রবলতাএ নিমিত চইবেক।--'পথ্য প্রদান, £₹ ১৮২৩, পৃ ১৩৫ পরিজ 

৯7৯০৩০ | 

সকস প্রাণর মধ্যে মন্ুধোর এক বিশেষ স্বভাৰ (সন্ভ ধ্ঘ হয়। যে 

জনেকে পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া একত্র বাস করেন । পরস্পার সাপেক্ষ 

হষ্টয়। এক নগরে অথব' এক গৃহে বাপ করিতে ভইলে নুতিরাং পরস্পরের 

অভিপ্রায়কে জ।নিবার এবং াশাইবার আবঞ্জক হয়। মনুবোের জতিগ্রায় 

নানারিধ হইয়াছে, এবং কষ তালু ওষ্ঠ £ত্যাদির অভিঘাতে লালা প্রকার 

শঙ্খ জগ্মিতে পারে 8 এনিমিতে এক ১৯ আভপ্রেত বদর বোধ জণ্মাইবায, 



সত ক্বামমোহন রায় 

নিমিত্তে এক ২ |রিশেষ শব্দকে দেশ ভেদে নিক্সপিত্ত করিয্লাছেন। যেখন 

ভিন্ন ২ বৃক্ষ সকলের বোর নিমিত্তে আম, জাম, কাঠাল, ইত্যাদি ভিন্ন ২ 

ধ্বনিকে গৌড় দেশে নিরূপণ কবেন, সেই রূপ ভিন্্র ২ বাকি সকলের 
উদ্বোধের নিমিত্তে রামচন্দ্র, বামহরি, বামকমল, ইত্যাদি নাম স্থির 

করিতেছেন; সেই ২ ধ্বনিকে শবা ও পদ কহেন, এবং সেই ২ ধ্বনিহইতে 

যাহ! বোধগম্য হয় তাহাকে অর্থ ও পদার্থ কহিষা! খাকেন।--“গোঁড়ীয় 

বাকরণ, ইং ১৮৩৩, পু ১। 

গ্রনশ্থাবলা 

রামমোহন বায় ধে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই'গুলিব মূল 

হক্করণ বর্তমানে অপ্রাপ্য হুইয়! উঠিয়াছে । এই কারণে প্রথম সংস্করণের 

গ্রকাশকাল-সমেত তাহার গ্রস্থাবলীর একটি পূর্ণাঙ্গ ও শঠিক তালিকা 
সংক্ষলন করা যতই আপাত সহজসাধ্য বোধ হউক না কেন, কার্যত: 

তাহা অত্যন্ত দুরূহ! নানা অস্থবিধা সত্বেও আমরা একটি নির্ভরযোগ্য 

গ্ন্থপত্তী সংকলন করিয়া দিলাম । 

বামমোহনের অধিকাংশ পুস্তকেই গ্রন্থকার-হিনাবে তাহার নাম 

ছিল না; কতকগুলি আবার অপরের নামে বা ছদ্ম নামে প্রকাশিত হয়। 

তবে এইগুপি যে তীাহারই রচনা, সে-বিষয়ে সমসাময়িক সাক্ষ্য আছে। 

ফলিকাতা-স্থুলবুক-সোনাইটির তৃতীয় বাধিক বিবরণের € ইং ১৮১৯-২০ ) 

ভিতীয় পরিশিষ্টে দেশী ছাপাখানায় মুদ্রিত পুস্তকাধলীর যে তালিকা 

টার হইয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি পুত্তকের _ গ্রস্থকার-হিসাবে 

[গমোহলের নামের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়! যায়। এই প্রসঙ্গে রামমোহনের 

ইংরেজী গ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ডের ভূমিকায় সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্জ্ ঘোষ ষে 

সসালোচনা করিগ্াছেন (99, সস)-510), তাহাও দ্রষ্টব্য । 



ব্াবা-ফাসাঁ 
ভুহ্ফাৎ-উল্-মু়াকছিদীল | ইৎ ১৮*৩-৪ । 

এই পুস্তিকার ভূমিকাটি কেবল আবীতে রচিত । ঢাক। গবর্ষেন্ট মাত্রাসাক্গ 
স্ুপারি-্টেণ্ডেট মৌলবী ওবেছুল্লা (0৮171:56 1 0৮৩1০৪) ১৮৮৪ শ্রীষ্টাঞ্ষে ' 
সব্বপ্রথম ইহা 1527706-41- -112100776287%, 0১4 22 ৫০ 2061585? 
নামে ইংরেজীতে এএবাদ করেন। তাহার পর আরও কেহ কেন কারসাছেন | 

'তৃহ ফা সন্পকে একটি কথ! বলিবাহ লাছে। রামমোহন এই পু্ধকের 

শেষে জেখেন ; + 

“এই সকল বিষয়ের বিশ্তত আলোচন! আরম 'অনাজিব্যৎউল্- 
আদিয়ান্' বা "নানা ধপ্মের বিচার” মামে আমার আর একখানি পুত্কে 
ক্নিব।” 

ইহ] হইতে অনেকে ধরিছু। লইয়াছেন যে, রামমোহন এই পুস্তকখানিও গ্রকাশ 

করিয়াছিলেন । ই টিক বলিয়া মনে হয় না। রানমোহন হয়ত “কুছ ফাৎ 
লিখবাব সময়ে আ৭ একটি পুস্তক লিখিষেন সঞ্ল্প হরিয়াছিগেন, এমন কি, 

অংশ-বিশেষ বচনাও কারয়াছিলেন। কিন্ত এ-পুপ্কক কখনও প্রকাশিত হন্ছ 
না দিদ্ধান্ত ববাহ সঙ্গত । কেহ এ-পর্যযক। 'মনাজিরাৎ।-এর এক খণ্ড আবিক্কার 
করিতে পাবেন লাই । তাত ছাড়া গর-জীবনে রামমোহন তাহার খার 

পৌকুলিকতার বিকুদ্ধে আবী ব। ফাসাঁ ভাষায় লিখিত একখানি মাও পুদ্ধফেরই 

উল্লেখ কণিসাছেন। ১৮২ জ্রীপাকে ভিনি ছল্পা নামে 44 47661 £০ 18৫ 

* বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়সে “তু কাৎ-সংক্রান্ত একখানি পুথ্িক। আছে । ঈছা 

রামমোহনের রচিত হওয়| বিচিত্র নহে! পুরশকাখানি এই 
০৮০১-৮/87 &) 21554757405%5 115 90505800688 ৫8:০৪ ০ 

19900000120 3058 "519/86-০ 8851585 ৪৪৪ ৪৬০ 5 গা 

20808%56618055051956%% 11830 £] 

শু 



কো . ' শ্লামযোইন বায়. 

0754 84880 নামে একখান পুঝ্িক! প্রকাশ ফিরেন। উহাতে, তিনি 

লেখেন ১ 

.. প্ামমোহন রায়'শপ্রাক্ষণবংপে জন্গুগ্রহণ কহিলেও অতি অন্ধ বনে 

পৌত্তলিকাত। বর্জন কগেল এবং দেই সময়ে আবাঁ ও ফার্সী ভাষায় 
একখানি পুর্তিক। প্রকাশ কৰেন।” 

“তুহু কাত ভিন্ন তাহার বচিত অন্ত কোন আর ও ফার্সী পুস্তক থাকিলে ভিন 

একাধিক গ্রচ্থের নাম করিতেন। | 

ংল। ও সংস্কৃত 
এজি 

এই তাগিকায় প্রকাশকাপ-নমেত প্রথম সংস্করণের পুক্থকেরই উল্লেখ 
করা হঈয়াছে। অধিকাংশ পুস্তকেবই মূল সংস্করণ দেখিয়াছি, কিন্তু ছু- 

একখানি হাঁড়া কোনধানিরই আখ্যাপত্র নাই। আদে ছিল'কি ন! 

সন্দেহ । এরূপ ক্ষেত্রে প্রচলিত গ্রস্থাবলীতে পুস্তকগুলির যে নাম 

ব্যবহৃত হইয়াছে, ভাহাই গ্রহণ করিয়াছি । 

১। ব্দোজ্ত গ্রন্থ । ইং ১৮১৫। পৃ. ১৭+১৬৬। 

[179 138029169 117058188100 01 6179 7808106) ০ 13890108088 0 

&11 60৩ 608) 0109 20096 90191975864 000 79৮6:5৭ ৮020 01 33280 230308৯ 

৩৪] 11001085) 9৪6৯১11৪81678 60৩ 003৮) ০৫ 09 6076209 189177%, ৪0৫ 

. 8088 ত9 8৪ 89 005 03906 01 ভ9:51010, 71০89693: 16৮ ৪ ৮৩৯০৭ 

6 655 20050515৮07 9510066% : মাহ) 605 50988, 91 [752718 
5২৫ 0০, 3836, 

পামমোহন বেদান্ত খথ চিন্দৃগ্বানীতে অন্ুযাদ করিয়!, বিনাসূল্যে বিতরণ 

কিরিয়াছিলেন-ই চা উল্লেখ গুন হ3/641 0 ৫৫ 45৮184558 2174 
চি তেিন গৃহে ভূমিকার আছে। 



) বেদাস্তসার। ইং ১৮১৫ *। পৃ ২২। 

ইহারও হিন্দৃস্থানী অন্থবাজ কামমোহন প্রচাষ কারয়াঙিলেন। 

৩। তভলবকার উপনিবত (কেনোপনিষৎ)। ইং জুন, ১৮১৯, 
পূ. ১৭। 

৪। ঈশোপনিষগ। ইং জুলাই ১৮১৬। পৃ. ২৯+৪+১৩। 

৫। উগুসবানন্দ বিভ্ভাবাগীশের সহিত বিচার | ইং ১৮১৬১৭।: 
কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির তৃতীয় বাধিক বিবহণেগ ( ইং ১৮১৯-২*) 

২য় পঙিশক্টে দেশীয় ছাগাখানায় মুদ্রত পৃস্তকাবলীর বে স্াজিক! আছে, 
তাহাতে উৎ্সথানন। ভষ্টাচাযেরর সাহত, বিচাম-সম্পকীর সংস্কৃত ভাবার রচিত 
এই তিনখা(ন পুস্তকার উদ্লেখ গাও! যায় ২ 

8৪505] 

76০) ৮০ 60০ ০0594551908 ০1 

২১০৪৮০১2000 চ1১05089087005--,-0885807398 0 8০১ 1290০০ ৫৬ 
মি (8৮948 198985] 

8185407 01 809 8810 09507500705 ॥ 

(০ 006 ০১০৫০০১০০৮০ 9০৫ 51003655388105% 11559 

48910170092 6০ 1156 60০০ ৪)75462 01 

(8০ 8960 1800065115011505,5- 1 15800090001 8০ 1১166০ 

* সকলেই ই£র শুকাশকাল "১৮১৬" খুষ্টাণ বলয়। আসিতেছেশ । রাসমোধ্হনর 

15015028105 0 6407 42075515006 ৮৫475 ১৮১% উষ্টাকের জাঙুরারি খাসে 

গুকাশত হর (১ ফেকয়া;র ১৮১৬ তারেখে 776 02৮0063486০. পরে ইহার 
সমালোচন! ডইবয )। 'বেদ1গসার যে হহার পূর্বেই বাংলার রিচ ৭ প্রকাশিক্ত 

হইয়াছিল, তাহার লেখ এই ইংরেগী পুওকাও ভূমিকার জাছে। দতগাং 'যেধাছসারায 

প্রকাশকাল "১৮১৪% ধগাহ সঙ্গত হহবে। 



ৰ - রামিগোহন, ধা. 

" কামমোহনের ইহাই প্রথম শাতীয় বিচাষ। টা ৮১৬১৭ গী্টাে 

- নাছিল জীরামপুর কলেজে-বঙ্গাক্ষরে মুকিত এই বিচারপুস্তক্চলি আছে 
€ ২:80.8.090)1 . 

»। ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার* | ইং মে ১৮১৭ (১৩ জ্যেষ্ঠ, 
১৭৩৯ শক )। পৃ. ৩+৬৪। 

এই পুস্তকের ভূমিকাটি (পৃ. ১-৩) কামমোহনের কোন বাংলা গত্থাবলীতে 

মুদ্রিত ইয় নাই | আমব! উ। নিয়ে উদ্ধত করিলাম ১-- 

| ॥ ভূমিকা! ॥ 
ওুতৎসৎ | মহামহোপাধ্যার ভউাচাধ্যের বেগাস্তচন্জিক। লিখিবাতে 

এবং ঠাধার অন্থগতদিগেষ এ গ্রন্থ বিখ্যাত করাতে অস্তঃকরখে হথে& 
হর্ষ জন্সিয়াছে যে এইরূপ শাধার্ধের অনুশীলনের ছার! সকলশান্র গা সি 

যে পথ তাহা সর্ব সাধারণ প্রকাশ হইতে পারিৰেক এবং কোন পক্ষে 

ভ্রম আর প্রতারণ। ও স্বার্থপরত! আছে তাছাও বিদ্ত হইতে পাবে এবং 

ইঙাও একপ্রকার নিশ্চয় হইতেছে যে ভট্টাচার্ধয একবার প্রবর্ হইয়া! 

পুনরায় নিব হইবেন না! অতএব দ্বিতীয় যেদান্তচ্জিকার উদয়ের 

গ্রতীক্ষাতে আমরা রহিলাম। কিন্ত তিন প্রকারে অস্তঃকরণে খেদ জন্যে 

প্রথম এই যে সংস্কৃতি ত্যাগ কবিয়া তাবাতে বেদানস্তেতস মত এবং 

উপনিষদাদির বিবরণ করিবাদ তাৎপর্ধ্য এই যে সর্ধবসাধারণ লোক ইছার 

অর্থযোধ করিতে পারেন কিন্ত-প্রগাঢং সংস্কত্ত শব্দসকল ইচ্ছাপূর্ববক দিয়া 
প্রস্থকে দুর্গম বরা ফেবল লোককে তাধার অর্থহইতে বঞ্চনা এবং 

তাৎপর্য্ের অন্যথা কর! হয় অতএব প্রার্থনা এই যে দ্বিতীয় বেদাত্ত- 

 উ্জিকাকে প্রথম বেদান্তচন্দিক! হইতে সুপ্গম ভাষাতে যেন ভট্রাচাধ্য 

র 7 ক ১৮১৭ উতাখের প্রথম ভাগে প্রকাশিত, মৃত্য বিভালফারের 'বেধাত্ত চসিক 

. উত্তর এট বিচারপুত্াক, লিবিষ ৷ ১০০০৪১৪ বেদাত চজিকা' ইত 

ভৃইনাছে।'. .. 



লিখেন বাহাতে লোকেঃ অনায়ামে খধহা 5, হকার হি 
চঙ্থিক! সাতবপূঠ্ঠ তাহাতে অভিগ্রায়-করি হে হট ৬১৬ 

আর শ্বুতাদির প্রমাণ ষ্টাচাধ্য লিখিবেন ভারা এস 

ষেন লিখেন । সৃতীর । বেগাতচপ্িকার প্রথমে লিখেন হে পা 

কাহার ভাবা বিবরণের উত্তর দিধার' জনে লেখা বাইছেছে এগং হে 

অথচ প্রথমত্জবধি শেষ পর্য্যস- ছে অগ্রাহথনাময়প, অবুকেরা ইটা 

উদ্ডির দ্বারা কেবল আমাদিগেঃই ক্লেষ করিয়াছেন এবং স্বালের বাছা 

অ(মর1 ফদাপি কোনে গ্রন্থে লিখি নাই এবং স্বীকার কি লাই কাই: 
'ামাদের মত হয় এমৎ জানাইয়াছেন অতএব তৃতীয় এাখর্সা এই হে 
শান্তার্থের অঙ্ুশীললে সত্যকে অবলদ্বন করিয়া ছিতীয় বেগার্তচজিকাছে: 

যাঁদ আমাদের লিখিত মততফে ভষ্টাচার্য) ঘুষিতে ইচ্ছা! কেন আবে তারা 

পৃষ্ঠ এবং পংক্তব নির্দেশ পূর্বক লিখি) খেদ দোধ গেল কাকা হইল: 
বিজ্ঞলোক দোষাদোষ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন ॥ ওষটাচাখ) শাজালাতে: 

তুর্বাকা না কহেন এ প্রার্থন। সৃখ। করি বেকেতু অভ্যাসের: খাব! গার 

হয় ন1 ষদি তট্টাচার্ধয কৃপ। পূর্বক খিতীয় বেদাকচজ্িফাকে পুলা ০ 

হুর্বাক্যে পরিপূর্ণ না৷ কৰেন তবে হথেই লাখ! ফনিঝা গান ই্ি . 

৭ কঠোপনিবৎ। ইং আগস্ট ১৮১৭। পৃ. ৫1, 

ঃ মাগুক্রোপনিষৎ । ইং অক্টোবর ১৮১৭ ।- পু বা 

। গোস্ছামীর সহিত বিচার । ইৎ জুন ৮৮১৮1 হক 8 



রঃ 

৯৬ স্বাসদোহম রায় 
চে 

১ বা *ভগবগোাক্ষণরা রণ, গোদ্ছামিজী পারপ্ধ ১১. পত্রে বাছা লিবিয়া 
পাঠাইয়াহুলেন তাহার উত্তয়গ। 

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির তৃতীয় বাতিক বিবরণে € ইং ১৮১৯-২* ) 

সহিত যে পুস্তক-তীঁলিক)। মুদ্রিত হইয়াছে, স্যা্কার বাংলা-বিভাগে রামমোহন 

' এধখালি পুভ্ভিকার এইজপ উল্লেখ পাইতেছি £- 

8৩3 ৮৩ & 85. ০1 05251200515 8912000200, 

চা এশোখ্বামীয় পতিত বিচার হওয়া অসগুব নহে । 

১*। সহমরণ বিবয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সন্বাদ। উং 
নবেম্বর ১৮১৮ । প্র" ২২) 

এই পুক্ভিকার শেষে কোন প্রকাশকাল দেওধা নাই । ইচা যে ১৮১৮ 

ধীর নবেশবর-ডিপেম্ব মালে প্রকাশিত হয, ২৬ ডিসেম্বর ১৮১৮ তাকিখের 

*মাঢার দর্গণে” প্রকাশিত নিক্মাংশ তইতে তা জানা যাইযে ২০ 

"সহমরণ।--কলিকাতীর শ্রীযুত রামমোহন রায় স্মরণের বিধবে 

এফ কেতাব করিষ়া সর্বত্র প্রকাশ কহিয়াছে । তাহাতে অনেক লিশিয়াছে 

কিন্ত ভুল এট পিশিফাছে যে স্যরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শানে 

কিছু পাওয়া ফাধ ন।।" 

গ্ায়জীর অর্থ । হইৎ ১৮১৮ ( শকাবা ১৭৪০ ১) 

'১২। জুগ্তকোপনিবৎ। ইং মার্চ ১৮১০। 

. এই পুক্তকের শেষে প্রকাশকাল দেওয়! নাই! সকলেই ই 

"১৮১৭ সীট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উতা ডে ১৮১৯ মস ১১ 
প্রকাশিত ছয়, ২৭ মার্চ ১৮১৯ ভারিখের “সমাডাহ গণের! 

্ গা হইত গা খাইবে £- 



পতন খুতবা ।-_জীমূত াঅমোইন যার অথবর যেকের মুফোপিনিব্যী: 
৬ শঙ্কবাচার্ধায কৃত তাভার টীকা বাঙ্গাল। ভাবাকে তর্দা 'করিয়া 

ছাপাইয়াছেল |” 

পারি লংও তাহার মুদ্িত-যাংসা-পুষ্তকের তালিকায় লিখিয়াছেন,--২+ 38248 

17120525700, ১৮ 2৮০ 15১ 1819 

পাজনবাযুণ বস ও আনন্6ত্ বেদাস্তনারীশ 'হাঙ্গ! বামষোহন হায়-গ্রবীত 

রশ্বাবলি'ব ৮*৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, মণ্ুকোলিষৎ “মাটুকে]োপনিষদের পুর্ব 

প্রকাশিত হইয়ারিল, তাহার ভৃমিকাতে ' এমন এেখ আছে।” কিন্ত 

মাঠু'ক্যাপনিলদের ভূমিকায় £লপ কোন উ্লেখ নাই ! 

রাজনাবায়ণ বনু ও বেদান্তবারীণ 'বংজ( রামমোহন বায়-প্রমীত প্রন্থাবলি'তে, 

যে মুল পুস্তকেব সাহ।ষ্যে মুণ্ডকোপুনিষ পুরমুধিত করিাছিলেন, তাহার একটি 
স্টল খণ্ডিত । গ্র্থাবলীর ৫৮৭ পৃ্জাৰ শেষে এই অংশ বলিবে ২ , 

এক্ধ হেই সা ই! পূর্বকালে অঙিগাঞধধি আপন শিষ্য শৌনকফে 

কহিয়াছেন আৰ ব্রতোপাশনার অঞ্ুষ্ঠান ধাঠার। না করিয়া থাকেন 

উহা: উপনিধ্দের পাঠ কারবেন না।' ব্রন বাঞদের প্রতি 

নমন্গ।র গুনতার় ভ্াঠাদের প্রতি দমন্ধার দুইবার কখনের তাৎপর্য এই ৰ 

যে মুওকোপনিধদের সমাপ্ত হইল ॥ 

ঠতি মণ্ডকোপানমৎ সমাপ্ত! ॥ 

১৩। সহমরণ বিবয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের হিতীয় অন্থাদ *। 

ইং নবেম্বর ১৮১৯ । পৃ, ৩৩। রঃ 

* কাকাঠদ বহর আদেশে কাপীলাখ তর্ধবাণীশ 'বিধাযহক দিষেধফের লগা: 

(আগ ১৮১৮, পু ৯৮) ইংরেগী অনুবাদ-সহ প্রকাশ করেস। ইহারহ উত্তরে, 
সাদযোহ্ন উপরিলিখিত পুব্তকখানি চার করছিলেন । 



রামফোহর যার) 
১, । 00ভা55৩৩ ১10৫(৩ত2 ১ 

17100720601 090 17501015501 88870108 ৮140884১11৩, . সহ্মরগ 

বিষয়ে প্রবর্তক দিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ, 021০0068, (57060 ৮ 016. 
20755107 1655, 1879, 

। কবিভাকারের সহিত বিচার । ইং ১৮২৯ । পূ. ২৩+-৪৯ 

“ঈীশোপনিষৎ প্রভৃতি ভূমিকায় আমর! যাহ। প্রতিপন্ন করিখাছি তাহার 

উদ্লেখমাত্র না! করিয়া কবিভাকার উত্তর দিবার ছলে নানাপ্রক' কছুকি ও ব্যঙ্গ 

আমাদের প্রতি করিয়। এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন...স"ঠাম্ব মধ্যে দেবত। 
বিষয়ের শ্লোক রা ছুইকে একত্র করিয়া এ পুদ্জককে পত্র শবে বিখ্যাত 

করিয়াছেন'". 

১৫। দ্মুত্রঙ্গণ্য শান্জীর সহিত বিচার | ই ১৮২০। পৃ. ১৬। 

ইহ দেবনাগর ভশ্রগে সংস্কৃত ও ভিশ। ভাষায়, এবং বাংল] ক্ষয়ে সংস্কৃত. 

ও বাংলা ভাঙায় মুদ্রিত) জীরামপুর কলেজ লাইকৌোতে ইহার এক খণ্ড 

খআছে। ইহার ইংরেজী অগ্ুবাদও 40100 70?" 076 72267585607 25706 

108886526, 4%2006,967781 ০ :70767,72476165 08997501665 লাষে 

সুজিত হইয়ছল। 

৬ ডু 

এই সময সদর দেওয়ানী, আদালতের পণ্ডিত সব! শান্্রীর সহিত 
কামধোহনের লামীয় বিচার তয়। বাংলা ও স্কতে ছচিত দাদমোহদের এই 

৮ বিচার-পুস্তকরথানির উল্লেখ কলিকাতা-্ছুলযুক-দৌোসহিটিয় তৃতীয় বার্ধিক 
বিবরণের .€ ৮১৯২০) পরিশিষ্টে মুন্রিত পুণুকাবলীর তালিকায় জআছে । 

অই গালকার বাংল! এবং সপ্ত বিভাগে প্রকাশ £-» | 

৮০৮৯০ 1১% (৮০০৪৮০১/১০ | 
৩:৪৩১৬৮-৪৪০০০৫-আ25085 ০৮..85685 ওত ট 



ক্রন্থাবপী ৯৮৮ 

আব শান্ত ও বুরক্ষণায শান্্ী উডয়েই সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত 

ছিলেন বটে, কিন্ত ভাচাযা স্বতন্ত্র বাক্তি। 

১৩। ক্াক্জগ সেবধি ক্র।ঙ্গণ ও মিজিনরি সন্াদ। ইং ১৮২১। 

এই সামরিক পুস্তকের তিন পংখ্য। ১৮২১ ত্রীষ্ঠাে প্রকাশিত হয়। এগুলিয়, 

এক পৃষ্ঠায় বাংলা! এ অপর পৃঠীয় তাহার ই'রেজী আবাদ (276 90779%67 

2041 11771260, 1:76 71538719701, 176 87007চ%%) থাকত । 

১৮২৩ বসো নবেখব মাসে প্রকাশত ৪র্থ সংখ্যা 776 1)71%70110177860 

1/4/62276 |কেবল ইংবেজীতে মাত । 

১৭। চারি প্রশ্জের উত্তর । ইং মে ১৮২২। পৃ. ২৬। 

টা ও 
২৫ চৈত্র ১২২৮ ভারিখের “সমাচার দর্পণে ধশ্মসংস্থাপনাকাঞ্জী চারিটি প্রশ্ন 

করেন (সংবাদপত্রে সেকালের কথা", ১ম খও, ২য় এংস্করণ, পূ. ৩২৬-২৮ আ্রষ্টবা)। 

একক গ্রশ্ন৮তৃষ্টয়ের টত্তর আলোচ্য পুর্ততক দেওয়া হইয়াছে । 

১৮। প্রার্থনাপত্র ॥ ইং মার্চ ১৮২৩। পু ৪) 

ইন্তার ইংরেজী ও বাংলা অংশ একর প্রমগকুমার ঠাকুরের নামে প্রকাশিত 

৮7 পাদরি ও শিষ্য সংবাদ । ইং ১৮২৩। 

উর হংরেন্্রী অংশ ১৮২৩ রীষ্ঠাবের মে মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল; বাংল! 

অংশও এ সমন প্রকাশিত হইক। খাকিবে। 

২১। গুরুপাদ্ুকা। ইং ১৮২৩। পু 9 

পাদরি লড়ের মুদ্রিত-বাংলা-পুস্তকে তালিকায় প্রকাশ ১ 

021 12246, ৮) ছি, ৭ 09, 6) 1828) তি95 9০ 8১৪ 0 

07858 ৫0191006 01 3001865, 



৪. রামমোহন বার 
৫ 

এই পুস্তকার ভূমিকাটি এইফপ £-- 

১৭ই আধাঢ় ৭* সংখ্যা সমাচার্চন্দ্রিক সথথলিত শ্রীমন্ধশ্থ- 

সংস্কাপনাকাজ্কির প্রয় পোষ্যস্ত কন্ডচিৎ ক্ষুদ্র শিষগ্ত ইতি শ্বাক্ষনিত 

জ্ঞানাঞন শলাকা দামে এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছিল য্চপি বিশেষ 

বিবেচনা করিলে সে ছর্বাক্যের উত্তর দিবা তয়োজন।ভাৰ কিন্ত গত 

চন্দ্রিকায় তহুতর প্রার্থনায় জীগৌরাঙ্গ দাস এক প্জ প্রক!শ করিয়াছেন 

শুততরাং তাচাধ এবং তৎপংলাগদের কৃতার্থের নামত গুকপাদুস্াা ণামিকা 

এই পত্ত্রিক! প্রদা' করিতেছি ইহাতে যাদ জ্ঞান না জঙ্গোে তবে ছেষ্টাম্তর 

করিতে হইবেক 1--"ছোট গল ২য় বর্ধ, ২৪ সংখা, পৃ. ১১৭৯) 

পথঃগ্রদান* | ইং ডিসেম্বর ১৮৩৩1 পৃ ২৬১। 

পথা প্রদান সমাগনুষ্ঠান কম তজ্জন্টমনন্তাপবিশিষ্ট তক কিক 151 সংস্কত 

মুদাযন্ত্রে মুদ্রাক্ষিত হইল / শকাধা ১৭৪৭ [10010] সে 106 5108 

০6০] 73৮ 09186 1১0 42017061705 1015 ৮7251011015 09 10011072 

রঃ 

1৮]] 11010600)977555- €210008, 150108050 7205৩ 011736500 

[555 7825. 

২1 ব্রেক্মলিহঠ গৃহস্ছের লক্ষণ! ইং ১৮২৬ ( শকাব্দ ১৭৪৮ )। 

২৩। কায়শ্ছের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার ॥ ই ১৮২৬ 
(শকাবা ১৭৪৮ )। 

২৪। বঞ্জযুচী। ১ম নিণয় )। ইং ১৮২৭ ( শকান্বা ১৭৪৯ )1 

২৫ গ্ায়জ্যা পরমোপাসনাবিধীনং। ইং ১৮২৭। 
এই পুস্তিকার ইংরেজী অগ্সবাদ ১৮২৭ ভ্রীই্রাবে প্রকাশিত হইয়াছিল । 

* এই প্ুশুকখানি উমাননগন ( ব1 নন্দল।ল ) ঠাকুরের নির্দেশে কাশনাল তর্কপঞ্চানন- 

রচিত 'পাহগগীড়নে'র উত্তরে লিখিত । “হতাপ্য শ্রস্থমালার ৮ম গ্রহঞপে 

“গাবগুলীড়ন' পুনসুণজত হইয়াছে। 



টে £ 
্ ্ ৯ ॥ + ০৫ ৬. 

নে 

২৬। ব্রঙ্দোপাপনা। উইং ১৮২৮। 

২৭। প্রক্মসঙ্জীত | ইং ১৮২৮1 

২৮। ভানুক্ঠান | ইৎ ১৮২৯ পৃ. ৬4৮7 

অনুষ্ঠান । শকান্ধ1: ১৭৫১ । 

২৯। সহমরণ বিষয় | ইং ১৮২৮ (শকাবাঃ ১৭৫১) পৃঃ ১১1" 

৩০! গৌড়ীয় ব্যাকরণ । ইং ১৮৩৩। পু, ২৭। 
(গায় চা 00573612170 101705860. গৌড়ীয় ব্যাকরণ তন্তাব। 

বিরচিত ভীতু রাজ রামমোহন রায়ন্বর1 পা ধ্িশি ও কলিকাতা গ্কুল হুক 

দোসাইচিন্বার) এবং তন্মুধাধস্ত্রে মৃন্দত হয়) ১৮৩৩1 02100)0 2 চ৮0৩0 

86 11)6 901791-130০৮ ১০৫০1 21537 7 700. 5010 2113 10৩০০%1- 

10, 057041781 29৮11,183), 

০ রগ 

ইহা ছাড়! শিক্পালাথত পুস্তিকা! ছুইথানি বামমোহন-গ্রস্থাবলীতে 

মুদিত হ্মাছে, কিন্ত এগুলির প্রকাশকাল জানা যায় নাউ তা 

ক্ষু্পঞ্জী। (বিতরণার্থ মুদি ) 
আত্মানায্মপিবেক (বঙ্গা বাধ সহ) র 

রাখমোহন ওগব্দণীভা পঞ্চে অন্গবাদ করিয়া ছলেপ বণিয়া জান! 

দ্বায়। ১৮1৮ গ্রষ্াৰে বাজেত্্রলাল মিক্স 'বিবিধার্থ-সঙ্গহে, সমালোচনা- 

গ্রণঙ্গে লিবিয়াছিপেন ১৮ 

৬। শমস্তাখপত্তীয একাদশ ক্ষদ্ধেক মুল ও জীযুত সনাতন চক্রবন্তি 
কত হার বাঙ্গালি অর্থ । গ্রলালটাদ বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিফ | এই 

পুস্তকের সমন্ড মুপ্রতাবক্কায় দেখিতে আনাদিগের বিশেষ বাজনা আতে।, 
মকর সক হাতির 

* যোগেশ্চন্র খোষ-সম্পাদিত রামমোহন রায়ের ইংরেজী-্স্থাবলীয় ভুদগিকার 

0, ৬৯) রামমোহনের র€নাহলীর থে তালক1 আছে, ত151 হইতে ২-৪৪ সংখ 

পুষ্থিকার প্রকাশকাল গৃহীত । 



' রই রামমোহন ঘায় 

যেবেতু সংস্কাত যূলের অর্থ বাজালি পে ইহাতে অভিচ্জটার রূপে রক্ষা 

পাইয়াডে ; বোধ হয়, শ্রীযুক্ত রাক্তা রামমোহন বায়কর্ডুক ভগবদসী তার 

অনুবাদ ভিম অন্ত কোল বাঙ্গালি পদ্যগ্রন্থে তদ্রুপ হয় নাই। 'বিবিধার্গ- 

সঙ্গ, আধা ১৭৮০ শক, পু *২। 

১৮২৯ টা প্রকাশিত 'সহুমরণ বিষয়, পুস্তকে রামমোহন লিখিয়াছেন-- 
সহমরণাদি রূপ কাম্য কশ্মের নিন্দা ও নিষেধের ভর প্রমাণ গীতাদি 

শান্তে দেদাপামান রহিয়াছে তাহার খৎকিঞ্চি, আমাদের প্রক।শিত 

ভগবদগীতার কাতপন্প শ্লোকে ব্যক্ত আছে, ।াগ্রস্থাঝলি, পু" ২১৭ 

আমরা রামমোহন-কৃত গীভাখ পঞ্চান্ছবাদ দেখি নাই । তবে ১৮১৯ 

ধষ্টান্ধে প্রকাশিত বৈকুঞ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায-কৃত “ভগৎদশীতা" 

স্পগ্যানুবাদ দেখিয়াছি; বৈকুগনাণ পাষমোহন-প্রততষ্ঠিত আত্মীষ সভার 

“নির্ববাহক” ছিলেন “কান পণ্ডিতের শহকারাবশস্বনে" তিনি 

“ভগবদগীতা" অন্গবাদ করেন । এই অন্গবাদ রামমোহন রায়ের বেনামী 

ঝচন] কিনা) খলিবার উপায় নাই । | _ 

এই তালিকাম রামনোহন কর্তৃক “প্রকাশিত” অথচ প্রণীত নহে, 
এমন কতকগুলি পুস্তকের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে । যথা,-১৮১৮ 

্ীষ্টাব্দে গ্রকাখিত 'শারীরক মীনাংসা' (পু. ৩৭৭), এবং ঈশ, কেন, 

কঠ, মুগডক, প্রভৃতি কয়েকখানি উপনিষধর্দের মুপ ও ভাষ্য । 'কুলার্ণব 
সখন্ধেও এ কথাই প্রযোজ্য । 'কুলার্ণব রামমোহন-গ্ন্থাবলীতে মুদ্রিত, 
হইয়া আলিতেছে বটে, কিন্তু উহা বোধ হয হারহবানন্বনাথ তীর্থস্বামী 

ফিফা ডায় অবস্থানকালে ১৮১-৯৭ শ্রীষ্টান্দে প্রকাশ কখিয়াছিলেন ।* 

রি ১৮৩২ স্্ীহাদের জানুরারি মানে কানীতে হতিহরানলের মৃত্যু হইলে, পরবতী 
১১ ফেক্জঞারি তারিখে “সমাচার দর্গণ' বাহ) লেখেন, তাহার এক স্ব+ে আছে "প্রাঃ 

'শ্বাদশ বৎসর হইযষেক একবার কাঁজকাত। নগরে আগমন করিরয়াছলেন ততৎকালে 

কুজারধনামে এক এন তাহার ছার) গ্রাশত হয়।” 



গ্রস্থাহলী .. কি 

রাজা রামমোহন ঝাকস-প্রণীত গ্রন্থাবলি । ইং ১৮৮*। পৃ ৮১৪। 

ইহ! বাজনারাযণ বন্থু ও আনন্চন্্ বেদাস্তবারীণ কর্তৃক সংগৃহীত ও পুনঃ" 

প্রকাশিত । ইডাই বামমোকনের বাংল(-প্রনস্থাবলীর একমাত্র উল্েখহেগা 

সংস্করণ ৷ 

হার পূর্বে, ১৮৩৯ ত্রীষ্টান্দে তেলিনীপাড়ার জমিদাগ অক্পদা প্রগাঙ 

বন্দ্যোপাধ্যায় বামমোহনের বাংলা গ্রচ্থাবলী প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিষা জান, 

যায়।* আাভার পর তত্ববোধিনী সভা কর্তৃক রামমোজনের ইংরেজী-বাংল। 

অধিকাংশ গ্রস্থেরই সারাংশ প্রকাশিত হইবাডিল | 

ংরেজী 

স্বামমোহন রায়ের অনেকগুলি ইংরেজী রচনাও অপরেন নামে বা 

তধ! নামে প্রকাশিত হয় । তাহার সকল উৎরেজী পুস্তকের মুল সংগ্ৰবণ 

দেখিবার স্বিধা হয় নাই । 

বিজাতে অবস্থানকালে তিনি অনেকগুলি ইংরেজী পুস্তক পুনমুক্রিত 

কৰিয়াছিলেন। এই সকল গরস্থের তালিকা! প্রধানতঃ মেরী কার্পেন্টাবের 
105: 1061৭ % 7270127৫...পুস্থকের পরিশিষ্টে প্রধত্ত তালিকা 

সবলগ্বনে সঙ্কলিত । ধিলাতে তিনি কয়েকখানি নৃতন পুন্তিকাও খরচা 

কন্রিয়াছিলেন। 
০০ 

» ১] 81008 58 27688 01950 6০ ০৩ 87016 60 88 000/006 888৮ 9 

£7170605)975550 80081168, ৬ ৫186115805181056 56700 01 1378$%92 ৫008 $802, 

8৪৯৪ 70171751550 56 059 ০010 65797505 6১১৪ ভা)১0)6 01 6109 13910881195 %1632085 

০01 609 1989 3 28242407701 005 102 66 0776085 ০1 19852010881 

£50915))5 005 67511805598560 5165 01 588৮ 2700190 01108008097 1 2991৩ 

$০ 089০190 528 85০ 1533200 375886615. 2 0906840088০: 

তঞতেরেঞয 6, 184১, 



স্টিল 

৯8. বাধদোহন বায় 
এই তালিকায় রামমোহনের এমন কতকঞ্চলি বটনার দাম পাওয়া 

যাইবে, যেগুলি নবাবিদ্ভত এব: প্রচলিত গ্রস্থাবগীতে স্থান পায় নাই । 

কলিকাতা হইতে প্রকীশিত £-- 

1, 70010818110 01 ডা) 01128059006 01 608 5028) 0: 28580106100 01 81৮ 

809 5908) 679 00986 991907%৮50 200 2৫৪০0] ০018 ০0 13701001101 0%1 

11)901087 ; ৪0১)118117) 170 21165 01 ৮০ ১৪010003078 ১87৭ 92৯৮ 

129 91009 38 6200 00606 01 79010185102 800 ৮৮015191010) [9১087000100 

7১07, 09160881816. 9414 20, 

ইহ স্মিকার এক 'ছলে আছে ১ 

085 21650082090 ০01 0000161৬5৮6] 200100৮5 [চা] 0560 801070 195%7136 

20580 5918,) (04 12 6018 006 1017)6 01177100 ৮% 07000716) 188311$ 

৫170088, 88 6118 01১1606 0£ 60611: 710126100) &1)7 00100850170) 6159 095 

215079 359, 800 0101 1055 006600 ঠ০ 1550 7 0০ ০৮১৩০৫৮9৫৪০ 

0000৮ 58 2001, 61881)3) 178 819 198৮ 088069 0133150797560, 

এই 1)79৮৮07 (00990 কথাগুলি গ্রচপলিত সকল রামমোহন গ্রন্থ! বলতেই 

7:66900 69782] ছাপ1 হইব আমিকেছে। 

রামমোহনের এই পুপ্তিকাখানি পর*্বৎস্র জন্মান ভাষায় ॥001081108 09৪ 

ড/০290৮ শাংম (0919, 181৭) প্রকাশিত হয়। এই বং্সরেই আবার 

ইহা (কেনোপনিষদের ইংবেজী অন্থুবাদ-সমেত ) নিলাত হইতে প্রকাশিত 

হইয়াছিপ। 

9, 10091510006 056 090৮ 00,0125%8 006 ০1 806 01000692501 69 

3908৯ 7905 ; /,090:0108 6০ 67১9 15:988 ০01 6139 9১190178861 51১5700817১01) 05; 

888৯১880108 804 00565 80৫ 66 8019 000010066006 01 0000 30000061089 1331020 : 

৬৪০ 89৮ 86 41006 18 699 0৮]0০6 01 08010. 13 08801001600 2, 

09108৮% : 52170650 ১৮ 61709 04125, 8৮ 6056 1700 005851)99 13165৮০2816, 

২111 00০ 

' ক, [550888100৩1 68৩ 18800501920%1, 009 01 605 61020660 01 06 

570 5০৫৯ : 809013128 ঠ০ 626 ০0105090879 96 600 99190হ640 9199089- 
8000915% ; 658%1113210107 506 00355 00 575900000916881178118 01 $19 



৯6 08৪ 171 585 67৬০ 135065 কষ 8৮ ক 5 
4, 8 টিলিওত, 06 £0090 গওহাজা [িচাড 9০685 58808 0 হাড, 

8৫250021. (01001569? 2৮ 21806895188 0800 (০, (0810760৬, 

1917 9) 12. | স্ 

৮. 8 806090000010065 01 009 316100801581981 9586520 6 8১৪5৪28, 

071510]5 &0 ৮1) 8100010610৮ 60 0165058 86৪৮৪ ০0: রর /0710 ০ 

1৮720220102 6০9, 027070৮5056 015195605,08151, 58 2০১ 

০ 099726৮15618005 01 89912121021 00050185709 ০% 081008% 885186 

8121006. 4৮৮৯১ (০) 1318, 

১৮১৯ ্রীঠ।:হার ছুলাঠ সংখ্যা এশিয়াটিক অর্থালে (পৃ ১৫১৭) ইহা 
মুিত ভইয়াছে | এটিকেও কেই কেই বাষমোঠনের বচন বলিয়া মনে কয়েন । 

৪ 

1. ান50818807) 901 8 (0১019191726 09৮5990 607 805005৮9 10, 88৫ 8 

00001110078 015 65৪ 15969 ০৫ 0101001708 স1নতসন 8119 2 (2950 609 9200159 

02081, 0%19026%% 2288, 

8৪. 1৮051816970 ০1 20৩ 81০00000 079910157588 06 809 0 6050850-% 9৫, 

86001911198 6০ 009 বাদল 01 609 98168178690 81207000501075750- 0510881% : 

1), 18030106565 পু মান 02958518195 29 00 

২ আত ১৮১৭ ভাগিখে নিসা] 0776 69 00071075676 /0801/4 

পার ই? সমালোচলা পরকাশত হইয়াছে । 

0,.118175185018 91 6059 890৮0-0280850091 01 69০ 001907-%0। ৪39০08৫ 

508. 09 19 81088 ০1 6185 06196908500 0, 0810055 1929, 40 0৮, 

0. & £091985 607 676 2:5016 01 21081 095616405, 10129850615 

9€1)1)071171071 00৫৮5085100) বিয়া ছত যি 0910066% ৮৮1৯ 

৪০ (206 1350586 ত1185190 919887 01798%87 150811 1280. 4 2০, 
সথগর০০ নাই াজএজ ০ 

* ছহা! ১৮৭ হীঠাগে প্রকাশিত যৃতাওয় বিদ্যাগক্কারের 47: 42600917074 

17656118546 0/ 17212090 7/07871) পুঙ্ঠকের উত্তরে রচিত । মৃতু ধ্রগ্ের ইংরেরী 

গু্তকখ]শি ১৩৪৬ সাপে হগন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রবাশিক বিজলি 

পান পাইয়াছে। | 



(৯৬ রামমোচম রান " 

ইহার আখ্যা-পজ্রে প্রকাশকালটি ইং ১৮২, স্থলে ভ্রমঞ্রমে 1980" ছাপা 

হইয়াছে। 
11, 4 88200. 000102509 1791500 0. 5850০0983 "2420. ৪ 0100006756 

081) 873 108500199 0: 000128 সপন 2115৩, 110818660 (0000 65 ০021087 

582085100, 0810960৬ : 10210065086 6065 13517:188 চনত 0988,-701100186 

০৪৫. 1890, 

19, 22061755615 01 79508, 6115 30105 0০ 1320890১04 17150710688 1 

€565066৫ (2০20. 09159018০0৫ 56৪ ওল 13808700605) 98068 00 8০ 00 

770581819115885, /100 00815510129 1060 877 056 ৮0035007198, 0812068% ১ 

টিল1095৫ 26 086 3506188 ঠ13819011 190958১ 011৮৮ 05৫15 1:880- 1%7784 2০, 

এই গৃস্তকের আখা-পজে সশ্বতি ও বাংলা অনুবাদের কথ। অ!ছে, কিছু 

তাত। আর নুত্রিত হয় নাই । ১৮৭৯ স্ীষ্টাংক ব।|পদাম হালদার এই পুস্তকের . 

বঙ্গানুবাদ “যীশু প্রণীত ঠিতোপদেশ' নামে প্রঞাশ করেন 
8. &00 450৮ 60 6৪ 00,019610%2 700)10 10 19091975001 %6 409789080%৪ 

০ 10808, 09 4 10900 €017:8620, 1 0287060 56 09190165 1520, 20 0০, 

14. 80090102 4১700981 60 015 01086180 701195 27096621290 68৪ 

+401660068 01718855. 135 95101200100 4697081006৮ 2 গোঠাাত৫ ছে তত 

1991০5188 11155100 919885 012081৮1955 08815 হও 0০ 

১ আগ ১৮২১ তারিখে কা।লকাট! জালে ইহা মমালোচিত্ত হয়। 
18, 205 93252120501 90592106052 0751 009 31198152850 এ 00৫ 

81917000185 ৮206 8 02001951502) 91 509 0520700 891127971 9051086  69 

8৮০৮৪ 0 (1৮5৮0 0115810208%098, (5 301৮7-৮7780 30025, 30552 

2 ৪6. 3541. 

১৮২১ শ্রীত্ান্দে ইহার প্রথম তিন সংখা! ইংন্েজ-বাংলায় প্রকাশিত হয়। 

তাহার পর আর বাংল! অংশ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন ঘটে নাই । ছুই বৎসর 

পরে ১৭২৩ ত্রীষ্টাকজের ১৫ই নবেখ্বর ৪র্থ সংখা! কেৰল ইংরেজীতে শ্রকাশিত 

হইয়াছিল। ইহার পৃ. সংখা! ২৬ ₹ আখ্া-পত্রটি এইক্প +-- 
1006 131815000001980 36582551709 : 0771000 11883008875 5৭ ০০ 

91582008510 09 9930100907 0008810709115 ০, 1, 735 8৮1৫0. 

00980 9022008৭ 0819176৮8, 1488. 



চা 

গ্রন্থাবলী ৯ 

“আঙ্গনিক্াল ম্যাগাজিনের ১ম-তফ সংখা ১৮২৩ জ্রী্ামের আগষ্ট মাসে 

পুনমুণত্রিত হয় (পু. ৩+৪১)। এই সংস্করণে বাংলা অংশ বঞ্জিত হইয়াছিল] 

ক্কাভার কাবণ সম্বন্ধে ২য় সংন্করণের ভূমিকায় এইকপ উল্লেখ আছে 2 

১১৫৯6 9761 2০. 0 ৮0 11073767525 16850860 চাচগ এত 0 

8৫৫55 856০ ঠতপবত 10817176716 1৮70 2081$90. 216 2161200 ০০767018888 

(6০778017276 8601 1029 17116506115718 527768560 ৮৫ 67616) 

207৮৮160. ১০778 41139500119 17৫ 581014575) 22৫62 গতর নল 10 2746%1 1748005 

1720 756 27015766575 01 2716 2184 1111 02110477 51410421222 01৪ 

24105820070 18 ৯2152. 21 55020 1 920742288785 1 0/4760076, ০7088 87৮6 27054 

17071512070, 008 76 160172017270700 07715180158, 55 21704 হের 1044 

গং 0%:4415505 281) 10 17:27 01881195 0৯ 1726 881904, 

18. 03 ৮109085 987170185800004725157050525925 0 6069 ছা00192 

112]312010761208198, ০001৫1208 ০1৮5265৫00 রখ ০1 175058105006,, 05 
10017027100 565, 0851658৮9৮7 ৮৮ 6৮০ 01651860188, 1929, 

১” জান্ত্য়ারবি ১৮২২ তারিখের 0%/71667 70%71561 পত্রে উহা সঙ্গালোচিত 

হইয়া 

খণ,. ৮9070৮179৫5) 09 8৮5 0150126150 1000100 00103109005 01 89 

4৮৮৫০০০1০৮৪ 91 9৪28, 0৮10086%, 19200726011505 0 006580৮0 1১955, এজাোওতে 

70, 17593, ₹0147513 20, 

2৯, 00202010 858481075 6০0 018 090 /৮৮25080 500০9/989 55 ৮১৫ 

০১061110800. টি ০৪05 10991082 20589০৮, 08910036552 1893, 

হতার ইংবেক্সী ও বাংল। অংশ একনে প্রকাশিত হন । ১৫ মার্চ ১৬৮৭৩ 

তাকিনের 'কাাপকাছা জর্গাোলে ইহ] সমালোচিত হইনাচ্চে । 

19, 29৮71920111585%5008৮ ৮09 [যাভঙত 880156108 

(9) 71575970060 £/51951)757,56 00৮6 সা 2882, 

এক আবে্দনপত্রথানি ১৮১৩ খ্রীষ্ট।্ডেব ন্চিসেখবর সংখা! “এশিষাটিক অর্পালের 
টু ্ ] 

৫৮১-৮৩ পায় যু হটদাছে । 

(৮) 49250 10 09 একেছিও $৮ 09040871820, 



৮ রামমোহন রায় 

এই আবেদনপরথানি সম্বন্ধে একটি ভুল আমাদের মধ্যে চলিতেছে 1 

এই ভুলের শুর্রপাত হয় রাতমাহনস্জীবনীতে মিস কলেটের নির়লিখিত উক্তি 
হইতে £--_ | 

“59 চদা 00218011 7 1395810062 1925, 81696 813 00033 6058 

90081067010) 080180906০0 00101) 11 689 19616102) 01549032690 ৮৮ 

1 3001010013:5005 1866 06609 0810586জ ০০2০5 50৮12৪৮ €5 055 

018188096 0£ 1929.) (০০, 305.) 
কিন্তু প্ররুতপক্ষে মুদ্রাবঞ্্রবিষরক আইনের বিরুদ্ধে এদেশবাসীব এই আবেদনপত্র 

বাঁকিংহামও দাখিল কষেন নাই, *প্রিভি কাউদ্গিলেশ উপস্থাপত কারবার জন্তও 

রচিত হয় নাই ; উহা বোর্ড সব কন্উ্রোলের মারকং সঙ্জাট ঢতুর্থ জঙ্গের নিক্ট 

প্রেরিত হইয়াছিল । 

20. & চিজ (80010810015 9801008 (5030818878000 91 [15207725055 

757৮ 5৭ 02195160, 2155 9, 1885. ৪ 0০, 

21, & ঘা 97169 101 60999619005 0905105156077 01 1০016501506, 
986 12708190665, 00৯) 12, 1599, 8 01), 

29, এছ 10181015008, 02510066%, 21 16, 1828. ৪ [১০ 

(৫) 71038106039 21:786055৭901) ৪7710175060 51158100580 
[15159 (00175985000 58768, 

(6) 77039108509 850০2) 0559০620. & 00101510170 20101866051] 
মা, 2810958 4300::893197, 

ইহার প্রথমটি রামমোহন রামের রচন। । দ্বিতায়ট রাইট ( ড112:6) নামে 

একফজল সাহেবের হচনা--১৮২৪ হীষ্টাকের 1101171 2827058407%.--2 

ইস্ছার উল্লেখ আছে । 

“র্ববোজ্িখিত তিনথানি পুদ্তিক! (নং ২*-২২) ১৯৩৩ শ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যা 
110251% 18652 পত্রে (পুণ৬২৪-২৮) পুনমুজিত হইয়াছে । এগুলির মূল 
সংস্করণ বাঙ্গা রাশাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে। 

98, & 91080581020 80৩ 12269051190 ০1 8০৩ 0091655 ৩৬ 68৩ 0০220000 

৮০৪৪ 9 23100৩910 20৫ 0261জ0167, 82518486106 89571803585 ৪৮৯০৪ ০£ 



গ্রন্থাবলী কক 

চি গাগওত ভজন 8০0, ০০85 নিতে 09088508008 £ সহ০৮৫ ০০ 
500 00.5 1010718500 0৫658519381, (56405 

2৫. & 15588৮6৮ 0া5 1071700892 2010 08800, 30718. টি নিন 1898, 

এই পতরধানি রামমোহন বিশপ ভেকারের মারকৎ গবর্ণর-জেনায়েল লঙ্$ 

আমহাষ্রের পিকট পাঠাইয়াছলেন ) ফেরার লিখিয়াডেন £-- 

4 [0502 [১০৩০ ২ 1৯290 1891159১ 150 287 80208810055) 09628 

651160, 65008101180: 11701) (88508)) ৬ 00086182)) 25003088188 

8093078616)018 1071920883156) 555৮0 1896 0৩587 10 5 060 12010) 108 

83708 006 6০0 ১৪ [77610501010 81000601557 10908) 50 17106, 10: 18 

/০০৩ 10175178185 6০০৫ 88799, 60010101519 ৪7008189068, 18 ৪ 7৩] 

00110816575 99017581702) জা &8২৮1০,--0041785), 11, 888. 

এই পত্রের প্রতিলিপি বাংলা-গধর্ষেন্টের দণ্তরখানায় (0০2%/ ৮০০৪ ৫? 4864 

8৫851 90; 0542 155840 6%) 076 0976926 00776646০01 288)156 2198674661 0৮ 

1327-24, 0000, 42-59) রক্ষিত জাছে। 171. 572সন্পলা দিত 841881980 

71074০26001 /400165 প্রস্থের ৯৮১০১ পৃষ্ঠাতেও ইছা। পুনয্তরিত ছইছাছে। 

রামমোঠনের এই পর সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের বা জেনারেল কাদিট অব পালি 

পনপ্াকশনের মন্তবয আমি সর্বপ্রথম সবকায়ী দপ্তর ভুত প্রকাশ কান্ব। 

তারা উহা পাঠ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে ১৭২৭ স্বীষ্তান্জের মে সংখ্য। 'মভাণ 

বিডিয়ার ৬৫* পৃষ্ঠা অথবা. 7.0. 7, ১.এ প্রকাশিত (০1, হ7, 0৮, 11) 

+1550100001 212 1895 5৪ 2. 19806507701 0107597 প্রবন্ধের ১৬৯৭০ 

পৃষ্ঠা পাট করিত অস্থরোধ করি 

2৮, & 16692 ৮০ 6108 86599011605 ভিজ 90 616 2১008109965 91. 

(১7050187165 00 77018 09199161895. 

26. 17508515650) 0 & 90208001511500 05. 010575156 1200965 01 %0260100, 

চ 90711570001 01)6 &0৮)5গ1 04৭5৮525825, 

হা, 99088190 312707058 50 609 81180 1457211575, টি সিছ31510025 

[০ 08)05665 :101170690 76 609 0 0195055 0089585 2826, 140 20, 

28, & 18051581027 1069 70158018001 5 85082252505) 15901088128 8৩ 

৫1106 ০2৮060 7 950920096 ৮7 8100665 150 911955 10 6106 15818850001 8৪ 



১৪০ বাষমোহন রায় 

68৪8 58 2088 *7০০০০০৫০ $৩ 35 86089 0৫ 89 20:50 8৩10, 

0510065 : 1821. 

29. 828%6%-01 5 1710090 £0 6৩ ৫0089881020, “507 30 5০0 8260 0686 & 

01652155 151505 21 স০07৪2880 17156%0 01 66 10070597081 7009750৩৩ 31589৮11- 

81280 012 0:00095 71 1997, 

মিস কসেট রামযোহম-জীধনীতে লিখিষাঙ্ছেন, "০৬ ৪108 00৩ 01085 01 0০ 

58545 ৮৩ 0001155901৪ 11005 05৫6 5120110160475192? ০ &:2265৫0৩--- 

৮৪০ 05 81278607651 01082470 9020021305%, ৭: 1715005 91 

[২2170701701) 706৮ 8৯ তত ৯710 0৩0 0 ৩০ এভাটকাহ ১? 5 

15৮6 5160 050, 18511928, 16 ৪5. 6011919 হিট ত08গোগ্ত 0৬ 

০0101931092, (৮. 129) 

90. 9500৮০) 91 69 2০01৮, 18988 (7) 

১৮২৯ শ্ত্রীষ্টান্েব জুলাই সংখ্যা 'এশিবাটিক জর্পালে? ( পু. ৭১-৭২) রাষ- 

মোহনের এই বচনাটি সুদ্রিত হইয়াছে । 
847108৩ 052153125 261181928 - 559152/5565 05500551028 90899] 0 

৪28০৫ ৪0800৫16168, 081095৮৮ 21151 ৭, 01529 

89, 709 758018751) 01 10৩1001 6০0 7000 090189 €৮০ 708.268) 01 স721500, 

6১,1899 

রামমোহন কর্থক রচিক্ এই আবেদনপব্রখানি আমান 7801 1307৮, 

150758/ 72075 [৫2350 1০ প্লুগ 71077 (1926) পুস্তকের ₹১-৮) পৃষ্ঠার 

মুক্ত্রিত হইস্লাছে । 

68.. 2911026০696 30%6201080ট 58937088 %98017610)0, 11]. ০£ 1898 07 

809 তভি010890 06 175805918] 155088, 1999 (8০৫5৮ ?) 

ইহা ১৮৩০ শ্রীষ্ঠাকেব এপ্রিল সংখ্যা 'এশিকাটিক জর্ণ লে (8.53501৩ [069118- 

&9০০৪,--0৯1006৮%, 20. 208-৮) মুদ্রিত হইয়াছে । ২৯ সেপ্টেগন ১৮২৯ 

তারিখে গব্ষেষ্ট এই আরজী নামঞ্কুর করেন | 

, এই আরজীধালি কামদোকনের 'হচনা বসিয়া কেহ কেহ হনে কষেন। 



প্রস্থাবলী ১৯১ 

উঠলিয়য আডাম ভীভায় 44 19676 ০১১ 1712 12 2194 1৮০%৮৪ ০7 

12077717717 77011 পুষ্তিকায় এই আইন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :-- 

38 মাঃ টেট চ০5 10865005 818690 10120851650 699 0095৫ ০£ 8280 

181158 10770.1101705 01 1782), 17617 800 071889, 500 10 ₹ 0681810 

9৫ 761259758670205 101,010. ৮111) 195251008) ০৪০20 0100208781, 

7০৮০৪৮৫এ 28510585 50019 15101620500 0০৪০9819 7:০০96601065. 01 

(0981 দাদ 01080098811 10 [17315) দ9 0510190 6০ [051700, &2৫ 

সচ 60916 816৩ 21751610510 1,000 ০5) 000 10 20015 

30 17807155005 0৮850 017105৩1101 80৫ জাদা0107 50109 017 05811 01 

100. 00800082850 10002 27৮ 0050, 7700 ০7 1092)811 91 809 1761 ৮12 

13049002596 60 0100 06 ৮8৪ 10 088৮ 96601063,,.১৮ 

54. 8910588 6০1,000 ৮81)190) 1১৮77720105 ড০%৩৫০০: (85058) 01 1015, 

01001 00 [৯৪128 01 010৭ 48০6 1191 6009 51501161010 ০01 809 9066৬৪, 1080. 

এই মাগপরখা।ল বামমোহনেধ রচনা বালা ধন্া হ্বয়। ১৮ জাঙ্য়াবি 

১৮৩০ ভাতিখেব (90৮77197426 0649০ পে ইহার ইংরেজী ও বাজ! 

উস্যু ২২৮ প্রথম প্রকাশিত ভয়। গনবন্তী ২৩ জানুয়ারি ভারখে জীবামপুরের 

'সএাশাির পপণ (তখন দ্বিভাধক ) উত্া উদ্ধত করেন। মানপত্রের বাংঙ্গা 

ছ:শ এ রানতমাতশের ৰচনা হওয়া বিচিজ নয় । 

90. 81)86856 01 6001 7180 )0০া2 160570508৮6 1082018180৫ চ190%৪5) 

০৫270090৪9০ 618619005 81665081686645 1880, 
ক 

3. 10০ ০৮ 06 070860111600008 ০60 80098980141 10700795। 

১7071170067 180 148 01039520877, 06190809) 1839, 4715. 

ইত ১৬ মপ্টেম্বর ১৮ :* তারিখের 26706 07/727/4016 পরে মমালোচিক্ঠ 

*ঃস্াছে। 

2,06০800060619- 60 09৬ 1০099 0: 01770200708 6০ 6159 108050815) 01 

2176 80৮০0608০01 6189 90666. 

ইত! ৩* নবেছ্ধর ১৮৩০ ভারিতখের 2047001 07774016 পঞ্জে প্রকাশিত 

হইয়াছে । এশিয়াটিক জর্ণালে'ও (85 1881, 8915819 [009110891009৮ 

19069, 700. 90-9]1) ই প্রকাশিত হয় ( 



১০২ বামমোতন বাম 

58, 1005 0081150 20 005015 50007510 0706 13908%11 %5 65887 190620585, 

€(01777101151069) 

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর স'খ্যা “মডার্ণ প্লিভিযু'তে ( ৫-৩৬ ) আমি ইহ! 

শ্ুকাশ করিরাছি । ” ৃ 

9. 0৫0 80600010551 চিড0হ 51 ৪10108030০৬ 20৫ :988101 105 

17981), 

এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধে জীতকুমার হালদার ১৮৫৭ শকেক হোত সংখা 

“গত্ববো!ধনী পত্রিকায় (পু, ৬৩) লিখিয়াছেন ৫৮ 

"্খযার পিত। এরাপালদা” হালদা র**উং ১৬১ খত তিনি উচ্চ শিশ্দণালাভা 

বিজ'ত গমন করেন । ভথায় প্রধানকাপে তিনি রামমোহন রাষেল পরম বন্ধু 

৬, /1117105 20217-এর নিকট হইতে রাজ।র দ্বহস্তদিখিত একটি এবক্ক 

প্রাপ্ হন | শুধন্ধটির (বধির”21030 58৮00169৭07 হিম০৮৮ 06 515218 

1৮ 042 2001০707615 1551) ইহাতে অপর তপ্ডে হইংবালী ভাষা 

লিখিত একটি অসম্পু ভুমিকা ছিল | উ' ১৮৮৭ খঃ আমার পিতাব মৃতু পৰ 
কাগগগুলি আমার নিকটেই ছিপ । কয়েক বৎসর হইল আমি ইলি তখবাধিনী 

পত্রিকার শ্রদ্ধেয় সম্পাদক অহাশয়কে পাঠইয়াছিলাম 1 হঙ্গণে কাগকগুলি 

।কারই নিকটে আছে । 

বমমোতলের ১ প্রবন্ধটি শদত অপ্রকাশিত াহয়াছে ! হহাও প্রকাশিত 
গা 

তওধু1 বাঞ্ধনীয়। 

519, 40815, 

বাষধমোহনের ইৎরেজী-গম্থাবলীর মধো এই তিনখামি উল্লেখ 

যোগা :-- | 
(2) [া051007016৮ ০05 01 আন]ছি চিত ০5০) ১০, 2015666 

৮ 3০৪৮০০জ 00870067 05059, 9০], £ (558. 1885), ০1. 0 (887) 

(৯) পা০ 081155 ০০ ০1 250 18121090120 105, 22001 

02898, 1906. 



প্রসাব ৮] বটি 

 ঝাানমোহনের কতকগুলি পত্র 'তৃতফাৎ-উল্-মুয়াত হদীন'শথর ইংরেজী 

আমুবাদ ও রামানন্। চট্োগাধায-লিখিত খস্থকারের জীবনী ভাড়া একই 

পংস্করণ প্রধোগেক্জচচ্জর থোবের সংস্করণের পুনমাজণ মাত্র । 
1) 1000 01155 ৬0৪ 2৫ টা )ছ টিনাচেতাযহাতে ০ (9০০11 ৮০৭ 

1585781922৮), ও 09৮৮ [01089022১৩২ ৪ 
ঞ 

হাতে মুদি 90716 72617501176 ক 82486 06505 ঢা 17 + 45016148915 100488৫ 

€% 274) ৫2৮16755678 01236700151 £5 11829. এবং 108705166 0761771601 45186 

81787 7:07,0৮4০ পু্তক ভইখালি রাষমোহ নর আষ্যান্ত গ্রন্থ(বলীতে স্বান পান নাই। 

বিলাড হইতে প্রকাশিত £-- 

।, 18271156191) 24051) & 57011900016 01076 9 77285 ০৮5 00059100610 

2]] 1156 ৬৪৭৪; 6003 00536 ১16১770৯৯৮০ 19৬ ১৫৮৫ ৮91 01 9050 হজ 

10105] 70701085,  4189578০, & 10510511501 91 0100 (578৮ 01501591564, 

€506:01 060 01716080109 িহাছ। ৬6০৫৪ 55920101808 ৮০ 0১৩ 91088 

৫ (61063 15107116973) 0075% 55 118141 0158101701 870 1007655৫513 

১১১0 ০7281)15068)06 ০1 009 90055 0119170১119 656 39 910209 5৩ 60৪ 

০১1০৫] 0 *০৬1)11 135 1৮5)7001011010 10৮7 রাও 5121106910৫ 

[1 50945010158, ঠ00০৮ 18০৫1 175 5৮৫০৫১ 1050708৮0 টিবকালত 0642, 

ইভা বায়মোহনের মানব জিন াডশগবীর নক ও গামমোহনের 

কখন পর স্বাণ পায় | বিলাতের রুটিপ এগজিযুমে এহ পুদ্জকের এক 

চা] ক. চে 1 1 

4,10৩ ৮7900768০9৭ ৩০এ৪ 56 058705 5০ 05899 5704 30510720088, 

৮118066 ল 10602. 57০ 1)905 10117172585 11560906280 01 09 17 

(0৮ 815515//1)367 (0 %17108) চে 1৮070 00 ৮11৮৮ দিন ড904 217652 

158 6116 400135118828178 01155 085116105৮0 07479 5)0008 901 198, 

[1515157758৫ ঠি,610 09095 04585185155 1329 

8,:1717851 817851 65659 ০৮817 15 তি) 253 17190100569 ৩1 5005 

৮0015 01 05905০17578) 1৮6 154, 

৫, 409 50 01480199 ৮99 চ5%5 22৭ তি তালে, 01082471085, 

২, 8.১ 01018066৭79 5090855010007506 151562৮0509 50087605 ০1 



১৯৪ রামমোহন রায় 

00755157265, ও. 606 1168506 0৫ 19020961708 168 18/9০68100 দু হা. 

15055007050. ভা 1925, 

8, 209865 160 60৩ 15208 01 1051005, 19090181020 1569000৮506 

(0০5672001 3520509,] 01 10100199 5০০759 ০ 005 703116187) 1385109126 2508. 

1901507981 45908 5৮ 281001 5 860 55920052855 150505020 : 85090 1 

| ০700, 101018, 49, 10660008105 00076 0০5, 18814. দা 

ইত। ১৯৩৪ ত্রীষ্টাবের জান্ুাবি সংখা 10267 7১6)/20 পত্রেন ৪৯-5১ 

পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে | 

6, 57088 39728208680 ৮1001088102 ০04 6709 16980105610 1১88889% 

০৩ 856 3058825750716 06 136765%] 28) 182টি ৪59118181708 ৮৮5 228061০৪ 0£ 

ভাতে] 56502175968 20 10019. 23100 015 820 90708) 1511) 6625) 1087018 

(02:৮5 00100 00 8179685 158109565£ 97057551092 4202 (1381 392. ?] 

814. 00. 

হন৷ সর্বপ্রথম ১৯৩৭ শ্ত্রীষ্টবের মাচ সংখয। 24727 28০9£810 পঞরে 

(পৃ. ২১২-৭৬ ) পুলমুদ্িত তম উহার এক খণ্ড লাহোর ফোরম।ান স্বীষ্াল 
কলেজ লাইয্রেরিতে আছে। 

৭..7988৯5 01 60৩ 1818106 91 131570005 ০0৮6 81099861897 127৩796১. 

909০0703700 69 8159 0৮৮৮ ০1 06308%), 935 75151) 91005870805 5 

96০)70 77901010185 ৯৮০ 0 58105209155 0070651081758 16 (6615 ০2 8096 

13170000257 ৩1 11010921652050- 05150665 : 0210 5635 1880, 50002: 

98207180, 59171515200 00. 66, 10020100111, 1894, 

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কাঁলক'তা হইতে প্রকাশিত এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে 

কাগুন-সংক্করণে গ্রদত্ত “101১9200157 অংশটি ছিল না ।.- 

৪8, 17500876102) ০৮ 609 028061991 ০097865020 01 155 030881 15৫ 

[3০580039 95869009801 17007985203 01 609 80628) ০158069৮৮0৭ 

00500161018 02 168 1086153 17010871690 555 55 52001 5620 20555092509 ৮০ 

6009 25600116155 হাত [021800. 26 20695 8100 11158505610008, 5180 

20119112010 ৪৮০ ০1 6005 8100150 ৫ 200002 000005058$ 

200 01 609 218৮০: ০1 651 ০020৮. 10100108660 ৮ ৯ 8৫৯৮ 0 

[51%)) 17510075001 805৮১ 170100) ) 50038১ 2086 820 ০০০ 
060%1080811, -3989. ' 



প্রন্থাবলী ২: উইক 

ও, ঠএএজত৪ ০৫ 0০, ০ 6০ 2095155 0588৬ - 8৬৫ 
20307১0)5, ৫8:91 19, 1852, 

19811800970 81৮25 01881-34 (০1, 91, 0 685-86) 

হইতে আমি ইহ ১৯৩৪ স্াষ্টান্দের ম সংখা 'মডার্ণ এছিয়াতে ( পৃ.ধ৫৩-৫৫) 

পুনমম্ণদ্রত করিয়াছি । | 

10, সুদগে25156550 01 জ৩দ05] 0০109)0%1 8০০৮৪ স৯৬5৪8৩5, ৪0৫ 

89305016159 ৬9085 87১0 01 ৪005 002১0776781] ৮0808 030 37550021010 

[1)0010£5. 135 280৭1) 07850 ৩৯, 85০০০৫ 11016100. 149850৩ছ :. 

15112 4১160 ৫৩ 0০, 2529. 862 00, 

11, 497০০1 6০ 0096 10 091818 বৈ 1501050 58817388 ৮, ০1018561075 01 90207718018 

$050109 050 0, 01650 3৫ 59০1101181১ 615০ 8৩0০3289 ০5511505808 

01 10915 9166 05 8659 101057852069,15020797, 01852 1] 

এষ্ট পুপ্তিকার এক খণ্ড লাভোক ফোবষ্যান শ্রীপ্তান কলেবা-জা।ইস্েরিকে 

আছে | 

১৮২৯ স্্ীষ্টাবো বঙ্গীষ গবমেক্ট লাখেরাজ বা নিচ্ধব ভূমি-সংক্রান্ত আইন 

সঙ্ছঙ্গে এদেশবামীর আবেদন অপ্থাহ্ করেন একথা শুর্সোই বঙগিযাছি। 

[বলাতে আবন্ঠানকাজে রামমোহন অন্যতম সঙ্গী রামরত্ মুখোপাধ্যায় নামে 

এ-ক্ষিমে কোটি আন ডিখেররদের নিকট আপীল করিয়াভিঙগেন । ইহাতে কোন 

ফা পা পাইয়া তিন শেষে অ্রিটিশ জনগাধারণকে সচেতন করিবার মানসে 

বামরদত্ধ মুখোপাধ্যায়ের নাষে আলোচা পুশ্থকাখানি প্রচার কৰেন। এই 

পুক্িকায, বঙ্গীর গবর্ষে্টকে প্রেরিত আবেদনপক্র (লং ৩৩ ভর্ভবা) ছাড়! পুৰ_ 

ঈ$হ।সের একটি সংক্ষিগুসার, বঙ্গীয় গবর্মেনট ও কোর্ট অব শিহেরদের উত্তর 

৪ আও কিছু সংখাদ ও মন্তব্যান্দি স্বাদ পাইয়াছে। ৪ অক্ট বদ ১৮৩৩ 

'জারিখের 'বেগল ভরকন্া' পরে ইভা পুনস্জ্রত ভগ 

বসাতের 18788 পত্র এই বাাপারে বঙ্গপ গর্জে ও কোর্ট সর [ডনের হদেছ 

ক্াঁচরপ সম্বন্ধে ৬ই € ১৩৯ এ্রম্খিল ১৮৩৩ তারিখে সম্পাদকীয় জগ্ছে 

মন্তব্য কষেল। ইহা পাঠ করিয়া, সগ্ঠবন্তঃ ভারত-সবকারের কার্যাবলীক 



৯৬ রামমোহন রায়! - 

সহিত পরিচিত জনৈক বাতি *8,:9,% স্বাক্ষরে বিলাতের 'এশিয়াটিক অর্থালে' 

(জুন ১৮৩৩, পর ১০৯-১১) 40889 01 2 106600 21500159715%৮ 

নামক প্রবন্ধে প্রতিবাদ করেন । ইহার প্রতুয্তির *'0. 7১,৮ স্বা্ষয়ে পরবর্তী 

জুলাই সংখ্যা “এশিয়াটিক জর্ণালে' (পৃ ২১৪-১৮) প্রকাশিত তয়। এষ 

প্রত্যুত্তরের গ্লেখক খুব সম্ভব ব্লামমোহন । 

আলোচ্য পুক্তিকাখানি এবং 'টাইম্স' ও 'এশিয়াটক জর্ণালে' প্রকাশিত 

প্রাবঙ্গী শ্রীধতীম্কুমার যজুমদার-সঙ্কলিত 78070 22717007400 180 

41৮4 21700769582? 11067275677 1726 পৃম্তক্ে ৫১৩-২৮ পৃষ্ঠায় 

পুনযু্রিত হইয়াছে । 

19, 75758186105 01 0059 02688. 11880691057 ০ড 82০ ঠ10019186 

15010দত 55100075680 ০0 ঠ0৩ 9250790 &0000106798- 8990106 1/115100, 

£610217650 11905 8109 0510066% 21018020১ 1700002 : 21070015 200 8০0, 

1888. 5 20. 

19. &06০0108181১17198) 909915। 0০%০7১9, 3899. 

রামমোহনের মৃত্যু্ৎ পর শ্যাগফোড আর্ট ৫ অক্টোবর ১৮৩৩ তাবে 

বিলাতের 447796%75 পন্রে (পৃ. ৬৬৬৬৮ ) রামমোহনের জীবন-কথ!র 

সহিত এই আত্মজীবনী প্রকাশ করেন।% তিনি লিথিয়াফেন :-- 

**]008 18515178৮৮5 61218 07101 4886) 01 015 15095 80071) 091079 

1)6 79709996790 (0 1717006 ট2) 606 8060277720৫ 158 গছ (1529), 80৫ ৮ 

হে 8৪:59 ৮০ 05) 030110 ৮: 09270911098 0 0)18 1018101, 20611 & 

003211161৩ 7000106 01 1019 1169, 0175.2896975 81)0 97010910088 ৮9 0০1209190 

12010 65 2380015085 36 0098 1916 919858 1705 1035 00715590০05, 
&00 (5 1900115061028. 01 [115 4716078, 328 % 16 00761001578 128 

11186558050 01 606 80০55 506০2 ১ 006 00 9185 10 79918 10. 

87168 ০1 8505 00300610611 00021001010%602 সা6 01055 ০০61৮ 

ক ২৮ ডিসে ১০৩৩ তারিখের পাক্ষিক 02৮6 পত্রের রামযোহন-সংখ্যার 

“[7125)15) 81001505008 01 949050)0080 2০)” নামে আমি ইহা প্রকাশ 

করিযাছ। 



বাংলা-ইংরেজী পরোবলী | ১০৭ 

১৩০০৩, 50৫ 82700৩ 1018 07358) 10080087500, আজ 8৯61৫ চা: ওন$০51 গনি 0 859 0010110, 29885201538 8015 80187)508 803 82017 2৩৪৪৪ 81১19 20805, 

মিস কলেট এই আত্মঙ্গীবনণকে ৪0005 1%8601)1005701৩81 
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'আহিতা-সাধকা-চরিতমালা১২, তি বাপি ও 

গৌরমাহন বিালকার-__রাধামোহন পেন 
ল্রসমাহন মনুমদার- নীলরত্র হালদার 





'শরমোহন বিষ্ালঙ্কার-_রাধামোহন ফে 

ব্রজমোহন মজুমদার-_নীলরত্ব হালদার 

্ীরমেনত্াথ বন্ধযোগাধায় 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং 

২৪৩৬১, আপার পারকুধাব রোড় 
& 

কলিঝাতা। 



প্রকাশক 

শ্ীরামকমল সিংহ 

বলীয়-স| হিত্য-পরিষ্ৎ 

প্রথম অংস্করণ--শ্রাব্ণ ১৩৪৯ 

দ্বিতীয় সংস্করণ--ঠচত্র ১৩৪৯ 

মূল্য ঢার আনা 

মুদ্রাকর-জীসৌরীশ্রনাথ দাস 

শনিরঞ্জন প্রেস। ২৫২ মোহনবাগান যো, কলিকাত। 

২২২২1৯1১৯৪৩ 



গৌবমোহন বিদ্যালক্কার 
ট শতাবীর প্রথম দিকে মিশ্নগীদের উদ্যোগে কগিকাতাক় 

বালিকা-বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হই! ধাপকভাবে শ্বীশিক্ষার আয়োজন 

আরও হয়। কিছ্ছ সস্্াস্ত হিশ্ুরা তখন মেয়েদের বি্ভানয়ে পাঠাইঘা 

শিক্ষাদানেত্ পক্ষপাতী ছিলেন শা; তাহারা অন্তংপুরে কগ্াদের 

বিগ্াচ্চার বাবস্থা করিতেন। এই কারণে মিশনরী-পরিচালিত' 

বাপিকা-বিষ্যালক্গুলিতে দির খঘঞ্রের--অনেক গলে দিন জাতির 

মেহেরাই লেখ।পড়া শিখিত | ১৮৪৯ শ্রীষ্টান্জে বীটন কর্ক বাণিকা- 

বিষ্বাল্য গতিষ্ঠিত হইবার পূর্বব পর্যাপ্ত শিক্ষিত ও সম্রাস্ত পরিবারের 

কম্াগণকে প্রকাশ্য বিগ্ভাসয়ে বিগাশিক্ষা কগিতে দেখ| যায় নাউ । 

উনবিংশ শতাধার প্রথম পারে হিশু বালিকাদের শিক্ষাবিস্তারকল্পে 

কণিকাতায় মে-কয়েকটি খায় মহিলা-মাসিতি্র উদ্ধুব হইনাছিশ্, তাহার 
মধ্যে 01097919816 ০6121103901) 107 06 [730501181), 
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সর্বাগ্রে উল্লেগষোগা । এই মহিগ।-সমিতিটি খুব সম্ভব, ১০১৭ এীটাবের 

জুন মাপে প্রতিঠিত হয়।* নন্দনধাগাণ, গৌরীবেড়ে, জানধাজার ও 

চিংপুব অঞ্চলে সমিতির বাপিকা-বিগ্কাল। ছিল । এই [বশ্থালয়গুলির, 
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প্র লেখেন। তাহ! হইতে বািকা-ধিদ্ভাল/ প্রতিঠ। মম্পকাঁয় অংশটুকু নিয়ে উদ্ধত 

করা গ্গেল। এখাদে বল! প্রয়োজন, পীয়াস' ফিমেল ভুঁভিনাইণ সে।সাইটির সম্ভাপতিও 

ছিলেন :স 
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. উপরে যে সালেম কুলের কথ বলা হইক্সাছে, তাহাই 'স্রী শিক্ষা ।বধারক' পুস্তকে 

উল্লিখিত "শৈলম পাঠশাল”। 



গৌরদোহন বিষ্যালক্কায় চা 

উন্যোগে ১৮২২ আ্রীষ্টাঝে তরী শিক্ষাবিধায়ক' নামে একখানি পুস্তক 

প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানিতে প্রাচীন ও আধুনিক কালের অনেক্ষ 

বিছুষী হিনু মহিলার দু্টান্ক উদ্ধার ক্রিক! স্্রীশিক্ষা যে লামাজিক নীতি 
ও নীতিবিরুদ্দ নধ, তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা কা হইয়াছিল । 

ফিমেল জুভিনাইল সোসাইন্টই যে প্রথমে নন্দনবাগানে জুভিনাইল 
খল প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যাপক ভাবে স্্রীশিক্ষা্ সুচনা করেন, 'স্বী শিক্ষা” 

বিধা্ক? পুস্তকে তাহার উল্লেখ আছে । উহাতে প্রকাশ-- 

কবলে আমান্কেব দেশের গ্রী লোকের লেখ! পড়ান পঞ্ছি আগে 

ছিল না, এহ' জন্তে (কু দিন কেহ করে নাই। কন প্রথম ইং ১৮২৯ 

[১৮১৪2] শালের জুন মাসে শ্রযুত সাছেব লোকের! এই কলিকাতাষ 

লশান বাগানে যুখনাইল গাঠশাল নামে এক পাঠশালা করিলেন, তাহাতে 

আগে কোন কশ্ঠ। পড়তে স্বীকার করিয়াছিল না, এই ক্ষণে এই 

কলিকাতায় গায় পঞ্চাশটা স্ত্রী পাঠশাপা হইয়াছে | শিক্ষাবিধা়ক 

ওয সংগ্কদণ (ইং ১৮২৪), পু, ৯। 

গটী শিক্ষাবিধায়ক” পুষ্তকপানি বচন। করেন- গৌরমোহন বিদ্যা 
হক্ষোর, সেযুগের এক জন খ্যাতনামা পণ্ডিত; তিনি সংস্কত ফরেজের 

গ্প্রসি্ছ অধ্যাপক বঙ্গপাপুর-নিবাপী জয়গোপাল তকালঙ্কারের 

আ্রাতুদ্প য।* 

» “কুষ্করাম বেপাস্ববাগীশের ছুই পুত্র,কেবলরাঁম তর্কপঞ্চামদ ও সমানন্গ 

বিদ্যাবগীশ |, ফেবলরাম তর্কপঞ্ধাননের রখুতম বাঁটীকঠ, লদ।শিব তর্করর, বলভঙ্র 

বিন্াবাচস্পতি, কালিদাস পভাপতি। জয়গোপাল তকাচকার, হামতনু ও হেরন্ধ, এই সাত 

পুত্রণ** | রতন বাণীকঠের তিন পুব্রশ্রাষচশ্রা, গৌনমোহন বিদ্যালক্কার ও মহেশ 

স্বাররক 1,*৮--নগ্রেম্রস।ণ বহু £ 'বজের জাতীয় ইতিহান” (বারেশ্র আগগণবিবরণ) 

১৩৩৪, পৃ. ২১৯ ! 



৮ গৌরমোহন বিছ্যালকঙ্কাক্স 

কলিকাতা স্কুলবুক সেসাইটি ও ক্লিকাত! স্কুল সোসাইটির 

- প্রতিষ্ঠাকাল হইতে গৌরমযোহন এই ছুই প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন! 
তখন ইংরেজী ও দেশীয় ঞ্চাঘায় বিষ্ালরের উপযোগী হ।লখিত পাঠ্য 
পুস্তকের একাস্ত অভাব ছিল, এবং প্রধানতঃ এই অভাব পূরনের জন্তাই 

৪ জুলাই ১৮১৭ তাগিদে কলিকাতা স্কুলণক দোলাইটির প্রতিঠা হয । স্কুল 

সোসাইটি প্রক্তপক্ষে স্থলবুক পোসাউটিরই শাঘা কলিকাতায় যেসকল 

বিদ্যালয় জাঁছে, সেগুলির সাহাধ্য ও উন্নতিবিধান এবছ গ্রযোঁজন-মত 

নৃতন বিগ্যালয় স্থাপন € পবিচ!নন--এই উদ্দেক্টে ১ সেন্টম্বর ১৮১৮ 
তারিখে গঠিত ধয়। দুইটি প্রতি্ানই বে-্সনকারী » দেশী ও বিদেশী 

বহু কৃতবিদ্ক হিতষী ব্যক্তির দ্বা?া পরিচালিত হইত । গৌরমোহন 
বিদ্যালকার স্ুলবুক পোলাহীটর গ্রশ্বগ্রক[শ1দ কাধে সহায়তা করিতেন 
এব" গ্কুল মোপাইটিব হেড পাত ছিলেন । কর্তপক্ষের নিকট তাহা 

কম্মপটুতার কিরূপ স্থনাম ছিল, তাহ। ১৯ আগষ্ট ১৮১৯ তারিখে 
কলিকাতা স্কুগ সোসাইটিব অগ্ততর সম্পাদক্চ ডবপিট. এই, পীছাস 
কর্তৃক লাখতি একখানি শজের নিম়াশে পাঠ করিলে ছানা 

যাইবে 2 

*১০0 01 10581002006 508 69 2010087 07০১6) 23 11861911187 

21015 55251098607 10500 00 £0006, 01011251010 62 010501 0109 
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শিক্ষাপ্রদ ও কৌভুহলোদ্দীপক বহু পাঠ্য পুশ্ুক গ্রকাঁশ কৰিয়! স্থুলবৃন 

সোনাইটি শিক্ষার্থীদের অশেষ হিতনাধন করিয়াছিলেন দন্দেহ নাই। 

এইক্ধপ প্রতিষ্ঠান দ্বারা দেশেন কি পরিমাণ দঙ্গল সাধিত হইতোছে, তাহ! 

জবাপন করিবার জন্য ১৮ জন ব্রাক্ষণ ও ১১জন কাঘস্থ একটি বিঞ্ঞপ্সি 



গৌরমোহন বিছ্যাপক্কার ম 

স্বাক্ষর করিগ্না সোসাইটিকে পাঠাইয়াভিলেন । এই বিজ্ঞপ্তিটি গৌর" 
মোহনের রচনা," আমরা পিশ্নে উহ! উদ্ধত করিলাম ৮ 

শ্রী পরমেশ্বকে। অয়তি। 

এচদ্দেশি বিষযি লোকেমা স্বকীয় ভাবার শঞ্খকপে লিখনে' ও 

শব্দাথকোণে ও নানা শী বিবনণ আনে প্রান» অনেকে অপটু ছিলেন। 

তাহা কাখণ এই যে সংক্চতে অলংক্কত লোকেরদিগের শুদ্ধ লিখন ও 

শবধাধবোণ দ্ববত এবং বান? কালাবধি শব» শিক্ষকের নিকট শুদ্ধ লিখন 

পঠনাদি তইলেও ততনংস্কার বশত; লোকেব। শুদ্ধ লিখনাদি ক্ষম হইতে 

পরেশ তত্ব ভাহাও অভাপ্প ছিল এবং বঙ্গ ভাষাতে দেশ বিভাগ 

ংপ্রণার্থে কোন পুস্তক রচিত ছিল না সাতবাং এশদেশীরেব। শুদ্ধ লিখন 
2. শাপিবাধ 9 অন্য দেশবৃত্ধাড দখনে অপটু "গায় এবং জশ্মান্ধা সদৃশ 

হ৯১' অর্থকবী কিঞিদ্বিগ্ঠোপাপ্জ্রন তারা ধনোপার্জন করিয়া কাল ক্ষেপ 

করিছেন। 

এব, খাতদ্দেশীয় পর্চিত কত ক তদ্দীকাঠ মুজিত পুস্তকও প্রচলাত 

ছিল শা তে তকমুদিত পুজক বর্ণাধার তাহারা শুদ্ধ লিখনাদিতে 

কনঙাপন্ন হজেন। পবে শীবুক্ষ ইংলত্রীয় লোকেবা মুত পুস্তকের 
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১০ গৌরমোহন বিষ্যাঙ্কার 

প্রচার করিলেও এতদ্েশীয়েরা তৎপথপ্রজ্ঞ হইয়া! কামসংবদ্ধক নানাবিধ 

রৃতিম্রী বিদ্যান্তন্দর কামশান্ত্র প্রলার করিয়! বালকেরদিগের মনশ্চাঞ্চল্য 

করিয়! কুপথ দৃ্টিই বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । | 

এইক্ষণে লোকনিকরাশেষ [হতাধি শ্রীমুক্ত ইংলগ্ীয় ও শ্রীযুক্ত 

বাঙ্গালি লোক কতৃক বঙ্গ দেশস্থ দুস্থ বালকেরদিগের জ্ঞানোদমার্থে 

অনুগ্রহ ওকাশ পর্বক জনমনোমহান্ধকাৰ শিকরোৎ্সাণণ কাবণাখপ্ 

প্রজাপান্বিত মাত্ণ্ড গরতিবিশ্ব ক্কুলবুক সোপাউিটি নামক এক সমাজোদিত 

হইফাছেন তাঙাৰ প্রথদাতর কব নিকর স্বরূপ ০ম ভৃগে!ল বৃত্তান্ত ও 

দিগ*ন ও অভিধান ইত্যাদি নানাধণ মহোপবার জনক শুদ্ধ পুন্ঘক 

ন্বারা পোক সমৃত্ধর অজ্ঞানান্ধকার এই হইল ক্রুযে২ জ্ঞানোদয়ের 
উপক্রম ভইতেছে অতএব বঙ্গ দেশৃস্থ লোকেরা ক্ুজবুক মোশাইটির 

উপকাষ বাধ২ স্বীকান করিঝ প্রার্থনা করতেছেন যে খুলধুক সোসাইটি 

এই বাপে আমার'দগের জ্ঞান প্রদান করন ।* 

১৮৩২-৩৩ খ্রীষ্টান্দে কলিকাত। স্কুল সোসাইটি শর্থসঙ্ষট উপস্থিত 

* তয় । এই সময় ব্যযসঙ্কোচের ভন্ত গৌরমোহন ও অন্য কয়েক জন প্রাচীন 

কর্মচারীকে বিদায় দিবা কথ। উঠে। গৌরমোহনের দতিত্থ ও 

পাণ্ডিত্যোর কখ। স্মরণ কব্যা সোস।ইটির কর্তৃপক্ষগস্থানীয় ডেভিড হেয়ার 

ও পীয়াম" প্রশ্তাব কশিয়াছিলেন ষে, পঞ্ভিতের প্রতি কমিটির একট। কর্তব/ 

আছে, বিদাখ পিধার পূর্বে তাহাকে যেন অন্যঙ্ একটি চাকুরী সংগ্রহ 

করিয়া দেওয়া হয়। এইবপ প্রন্তাবের ফলেই গৌব্রমোহন কিছু দিন 

পরে বাধাকাস্থ দেবের চেষ্টায় স্বখসাগরের মুন্সেষ' নিযুক্ত হন। তাহার 

এই নৃতন পদলাভের কথা ৮ জ্ন ১৮৩৯ তারিখের “সমাচার দর্পণ, পাঠে 
আমরা জানিতে পাখি |, “লমাচাব দর্পণে প্রকাশ।_ 

* 100৩ 00210 মি৪ে০৮ 01 06 081503565 397:00151300 9০196-৪8 7১:০008৪০ 

৭0120 ড55৮) 1919-90-0০, 49০০, 
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পরম্পরা শুনিতেছি যে ঝুখসাগবের মুক্ষোক ভুক্ত স্রমোহন 

বিদ্যালস্কার ত্টাঢাধ্য লোভ ও পক্ষপাত ও হিংসা! ছেষ ও মাৎসর্যয শুদ্ধ 

তইয়া ধশ্মতং প্রজাবর্গর বিবাদ ভগ্ন ছারা তাহাধদিগের মস্ভোষ 

জন্মাইহেছেন.-.এ মুন্দেক ২৭ বৎপরপধ্যস্ত স্কুল ও জুলবুফ সোলাইটিক 

সপ্পেন্টণডেট কাখ্য নিরপরাধে স্রন্দরকপে নির্বাহ কারয়া তছু্য় সভাঙ্ব 

সেক্রেটরি ও মেখ্ঘ্ব ও প্রপিডেণ্ট প্রভাতি অনেক মহামহ্িম সাহেব লোকের 

সুখ্যাতি পত্র পাঈয়াছেন সংপ্রাতও তাদৃশ জা রঞ্রন ও শুদ্ধ লিখনা? 

থাপ কাষা সম্পন্ন করতেছেন । 

গ্রন্থাবলা 
গৌবমোডন কয়েকখা!ন পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন । এ-পধ্যস্ত 

আমরা তীহার হুইখনি মাত্র পুস্তক দেখিবার সুবিধা পাইয়াছি। 

গকাশকাপ-এমে হত পুতিক ছুহধাশির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি 1 

১। জ্্রীশিক্ষাপিপায়ক। মাচ ১৮২২। পু ২৪। 

এস পুপ্থাকের প্রথম সংক্করণের এক খণ্ড নিলানের কিটিশ মিউজিয়মে 
আছে । উহার আগ্যা-পত্রের প্রাভিলিপি নিষ্নে মুত্রিত হইল £ 

রা শক্ষাবিধায়ক | অর্থাৎ পুরাতন ও উদানীকানল ও বিদেশীর সী 

লোকের শিক্ষায় দৃষ্টান্ত । ফলিকাতাব মিশ্যন মুদ্রাগৃহে মুদ্রত হইল না 
সন ১২২৮, 

পার হফাঠ01/0ঘ) ১02 £2101175 200000410০2 

(41061759008 8৬০০৮ 90 119 7171৮ ]0ে 0 0081000 ছা 81888 

1790 6009 65800565 010109800058 00025 990৮ 00089776500 25909 285, 

001042 :521199. 8৮ 71006 13508187 811281022 1529588) 101 10009 

1707)0919 থয 05820619 9০১০19৮7107 1176 1719 11510706206 80৫ বি 9 

85708169 £5205519 50৮০০)৪, 1599, 
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পুস্তকখানি ১৮২২ শ্রীষ্টান্দের মাঁচ মাসে প্রকাশিত হয় । পরবর্তী 
৬ই' এপ্রিল তারিখে “নযাচার দর্পণ লেখেন £-- 

স্ত্রী শিক্ষা ।--এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিগ্ভাবিধারুক এক গ্রদ্থ পূর্ববং 

' প্রমাণ সহকারে মোকাম কলকাতা ছাপ। হইধাছে তাহার কিধিত 

দেওয়) খাইতেছে 1৮ নংখাদপত্রে সেকালের কথ, ১ম খণ্ড, ২য় এাস্করণ, 

পৃ" ১৩) 
সী শিক্ষাবিধায়কে'র দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮২২ শ্রীগ্াব্ধের আগ মাসে 

কলিকাত! স্কুলবুক 'মোসাইটি কর্তৃক প্রশ্গাশিত হঘ-ইঙাণ উল্লেখ এ 

সোসাংটির পঞ্চম রিপোর্টে আছে। 
কয়েক মাসের ব্যবধানে শ্রী শিক্ষাবিধায়কের ছুউটি সংস্করণ দুদ্রিত 

হইবার কাণ্ণ আছেএ তখুন মিশননীদের চেষ্টায় চারি দিকেই বালিকা- 
বিগ্তাপয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছিই । চা মিশনরী সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতা 

মিস কুক (পছ্গে বিবি উইলসন ) নামে এক মহিলা! অনেকগুলি বাপিক।- 

বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছিলেন। এই সময়ে লেকমত গঠনের জন্য 

রী শিক্ষাবিধায়ত? শুস্তকের প্রয়োজনীঘ্তা বিশেষভাবে উপলাপ্ধ কিয় 

প্রথ্ঠানতঃ বিতরণের জন্যই লপ্সিকৃতা স্কুলবুক সৌনাইটি এ বৎসরের 

আগস্ট মাসে উহার দিউীষ সংস্করণ প্রকাশ কবেন। | 

পরী শিক্ষাবিধাজক+ পুস্তকের তুতীয় সংক্কবণ ( পৃ. ৪৫) গ্রকাশিত 

হয় ১৮২৪. খ্ীষ্টান্দে। এউ সংস্করণের গোড়ায় "ছুই ক্বীলোকষের 
কথোপকথন” নামে একটি অধ্যায় সংযোজিত হয়।* কলিকাতা 
্কুলবুক সোসাইটির ্ জিপোটে ( ইং ১৮২৪-২৫ ) প্রকাশ £-- 

ক এই তৃতীয় দিতির স্ত্রী শিক্গাবিধায়ক' “হুগ্পাপ) শ্রন্থমালা”র ৬ষ গ্রস্থরূপে রপ্রন 

পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত হূইয়াছে। 
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(ড০1200001802817 10755615600 চা5081৩ [টি 000881020 208 1098 
89077106505 619 96000033110 02 600 ০9099 28508 ৮99) হ৯9$083 
0785৮117650, 17005 5069৩ 1055 92018586016 60 2৪৩15 090৮75 188 
07010215159, 50৫ 0৮৪ 220056018৮5 91250111105 609 18085989 228. 
রঃ থ11162700 16 60 675 9208০988901 8০০7৭ 0৮ 10080 2:88 36 49 10681068৫, 

এই সংন্ধরণে সংযোজিত “ছুই জীলোকের কথোপকথন” অধ্যায় 

হইতে রচনার নিধর্শন-স্বব্ূপ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল £-_- 

প্র। ওলো। এখন যে অনেক মেয্যা মানুষ লেখ! পড়া করিতে 

আরগ্ত করিল এ কেমন ধারা । কাল২ কতই হবে ইহা তোমাধ মনে 

কেমন লাগে। ৃ 

উ। তবে মন দিয়া শুন দিদি। সাহেবেষা এই বেব্যাপার আদম 

করিয়াছেন, ইঙ্াতেই বুঝি এত কালের পর আমারদের হপাল ফিরিয়ানে, 

এমন জ্ঞান ভয়। 

প্র। ফেন গো। সে সকল পুকুষের কাধ । তাহাতে আমারদের 

ভাল মন কি। |] 

উ। শুন লো। ইচ্কাতে আমারদেব ভাগা বড় ভাল বোধ 

হইতেছে ; কেননা এদেশের স্ত্রীলোকের। লেখা পড়া করে না, ইহাতেই 
তাহারা প্রায় পণ্ডর মত অজ্ঞান খাকে। কেবল ঘব বানের কাধ কণ্ম 

করিয়া ফাল কাটায়। 

প্র। ভাল। লেখ পড়া শিখিদে কি ঘরের কাধ কশ্ম কবিতে 

হয়না । আ্ীলোকের বর দ্বারের কাঁষ রাধা বাড়! ছেলাপিলা প্রতিপালন 

ন! করিলে চপিবে কেন । তাঠা কি পুষে করিবে । 

ড1 না। পুকষে করিবে কেন, শ্রীলোকেরহ করিতে হস, কিস্ত 

লেখ। পড়াতে বদি কিছু জান তষ তবে ঘরের কাষ কণ্দ সারিয়া তবকাশ 

মতে দুই দ€ড লেখ! পন্ড! নিয়া থাকিলে মন স্থির থাকে, এবং আপনার 

গণ্ডাও বুঝিয় পড়িয়! নিতে পানে। 
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প্র। ভাল। একট! কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কথায় 

বুধিলাম থে লেখ! পড্ড! আবগ্তক বটে । কিন্তু সে কালের শ্রীলোকের। 

কহেন, যে লেখ! প| যদি স্রীলোকে করে তবে শে বিধব। হয়াএ কি পত্য 

কথা । যদি এট! সা হয় তবে মেনে আমি পাব নাক জানি তাঙ্গ। 

কপাল বদি ভাঙ্গে । ও 

ট। মা বহন, সে কেবল কথা; কথা । কাবণ আছি আমাক 

ঠাকুবাধী দিদির ঠাই শুনিম্বাছি খে কান শাস্ত্রে এমত গেখা নাই, থে 

মেয়্যা মান্য প্লে পাড় হসু। কেবল গতর শোগ। মাগিরা এ কথা 

শটি কৰিয়। তিলে তাল কাবয়াছে। বদি তাশা। হইন্য তব ক 

ব্রীলোকের বিঞার কথা পুরাণে শুশিপাছি, ও বন্ড মানুদ্র ভ্রীকোকের। 

প্রায় সকলেই লেখা পড়া করে এমত শুনিতে পাই । সংপ্রতি সাক্ষাতে 

দেখ ন। কেন, বিবিলা তত সহেবেও নত লেখা গড়া জানে, তাহারা কেন 

রাড় হর না। 

প্র। ভাজ । খদি দোষ নাই 'তবে এত হন এ দেশি মেয়া 

মায়ে কেন শিখে নাই । 

উ( শুন লে।। যখন ভ্্রীলোব মা বাপের বাড়ী থাকে, তখন 

তাহারা কেবল খেলা ধুল। ও নাট রর দেখি বেড়ায়। বাপ মাও 

লে পড়।র কখা কহেন ন!। কেব্ন কতেন, যে ঘবের চাষ কন রাধা 
বাড়া না শখিলে পবেব ঘর কণা কেনন কাবরা 2151১ ব 1 সংসারের 

কম্ম দে! থোয়। শিখিলেই শ্বশুর 188 উ4111ত হবে। নহ?্থা অখ্যাতির 

সীমা নাই । কিন্তু জানের কথা কিছুই কতেন না) 

প্র। ভায়ং কেমন- ছঃখের কথা দিদি। ভাল প্রা সকল গ/য়েই, 

তো! পাঠশাল আসছে, বে কন্তারা আপনাপাই সেখানে শিয়া কেন শিখে 

না। - তখন তোৰাল্যকাল থাকে কোন হানে যাইবার বাধ! নাই । 

উ। হেদে দেখ দিদি। বাহির পানে তাকাইতে দেয় ন।। রি 
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ছোট২ কল্ডায়। াটীর বালকের লেখা পড় দেখিয়া! সাধ করিয়। ছু শিখে 

ও পাতভাড়ি হাতে করে তবে তাহার অধ্যাতি জগৎ বেড়ে হয় সকলে 

ককে ষে এই মন্দা ৮টি ছুড়ি বেট! ছেলের মত লেখ। পড়া শিখে, এ চুড়ি 

বড় অসং হুশ এখাপ এই, শেবে নাজানিা ক হবে। যে গাছ বাড়ে 

" তাহার অগ্থুরে আনা যায়| বু১-৪) | ৮ 

পৰা শিক্ষাবিধায়ক" €ইতে আাপও কিছু উদ্ধত কারতেছি 2 

যাদ বল আট লোকের বুদ্ধ অব এ কারণ তাহার বিদ্যা তয় ন।, 

অঙ্এব পিতা মাতা ও ওাহাদের বিগ্ভার গে উদ্বোশ করেন না, এ কথা. 

অন্তি অন্নপযুক্ষ,। চযেসে$ক শী 2 শাঙ্চে পুরুষ অপেক্ষা জর বৃদ্ধি 

চত€ ৭ ও বাবসা চখ গুণ কাতয়াছেল | এবং এ দেবেব স্রী লোকেদের 

পড৯ শুনার বিশ বুদ্ধি পরাক্ষা সংজাতি কেহই করেণ লাই । এবং 

শাজ টিগ' ও আন ত শিল্প বিপা শক! কনাইচল যাদি তাহারা বুঝিতে 

ও গ্ুইণ করিতে না দাআণ তবে '্চাহাব(দিগতকে নিবে।ধ কতা ডাচত তয়। 

এ দেশের লোকের। বিছা শঙ্ষ। ও জানের চিপদেশ অ্রী লোককে প্রায় 

দেন না বরং &াজাদের মধ্যে নদ “কত বিছ। শিপিতে আবু য়ে তবে 

151 মিথ) আননব মাত সিদ্ধ নানা অশান্রীয় প্রতিবন্ধক দেখাইয়া 

ও ব্যবহার দু? পাপস। মানা করাণ | দো সকল গুহকনের কিছু অপকাশ 

পাহন! বিন। উতগেশে কবল আপন বুদ্ধিতে শু নন্মাণ আলিপন। দিন্ুথ 

চু গাথা! ডং কাটা বুঢা পালা ও শান প্রকে মিঠাই পাক কব 

পঞানর গ1হ কোড হত্যা দ প্রব্যের আক।ব গড়ন ও উচা বাঙা | বাহ 

পুষে উপচেশ নন কর কথিত পাবেন না এই সক অনায়াসে 

শনুণ | তিপে ক ১191 বালক কাপ অব্।ধ বু শিশিতে অশু হন 

এমত শে । 

ধ আ্লীলোকেদ শারদীয় জান থাকি তবে ষ্াহালা শ্বামির ও 

শবশুবের সেবা ক সপে কগিতে হয় ও স্বাশির সেবাতে ও শ্বামিখ বাক্য 



গৌরমোহন বিষ্যালক্ষার 

পালন করাতে কি ফল, তাহা জানিয়া শাস্ত্রের মত হ্বামির সেবা করিতেন 

এবং স্বামির আজ্ঞাগুসারিবী হইখ্ডেন। এখনকার গ্রী লোক প্রায় অজ্ঞান 

এই নিমিত তাহাদের নানা দোষ পটিতেছে। তঙ্াদের লেখা। পড়া জ্ঞান 

যদি থাকিত তবে আপন্ন২ ঘরের কণ্ম ও পতির সেবার অবকাশে পুক্বকাদি 

পাড়য়া সুস্থির মনে ধশ্মের অন্থষ্টান করিতে পারিত ॥ (পৃ ২২২৩) 

* প্স্ী শিক্ষাবিধায়কের তৃতীয় সংস্করণে প্রচলিত বহু গুবাদবাকা 

পাওয়া যায়! এই অকল প্রবাদবাক্যের কয়েকটি নিয়ে উদ্ধৃত হইল; 

ধাহারা গ্রবাদবাকা সংগ্রহ করেন, এগুলি তাহাদ্দের কাজে লাগিতে 

পারে হত 

১। 

হ। 

৩। 

৪। 

৫। 

নত | 

খ | 

৮। 

৯। 

১০ 

১১। 

১২7 

১৩। 

১৪। 

১৫ বি 

ঞ 

যে গাছ বাড়ে তাঙ্কার অন্কুরে জানা যায়। (পৃ. ৪) 

ধীর পানী পাতর বিধে। (পৃ ৫) 

ষে খেলে সে কান! কড়িতেও খেলিতে পারে । (পৃত) 

যে রাধে সেকি চুল বাধে না। (পৃ. ৬) 

গাছে নাই উঠিতেই এক কাধি। (পৃ. ৬) 

শতেক রাঁড় এক আয়ো যারে দেবা দের সেই বলে 'লামার মত 

হইও। (পু. ৭) 

কিসে নাই কি পাস্তাভাতে ঘি। (পৃ. ১) 

কাকের বাসায় কোকিপের ছা জাতি স্বভাবে কাড়ে বা। ( পৃ১২) 
মাচা বড় সাচা1.তান দ্বাৰে গোড়খাই ॥। (পৃ. ১২) 

কবার কখ! নয় না কছিলেও নয । (পৃ. ১৩) 

দশের নড়ি একের বোঝা । (পৃ ১৩) 

বীবেং বুনে সকল গ্ঠাতি জিনে। (পৃ ১৪) 

মুখে মে বর্ষেণ, হাদয়ে পিপুল ঘষেণ। (পৃ. ১৪) 

সাধ বরিপ্রাছেন কেউয়া, পাকিলে খাবেন ডেউয়া। (পৃ. ১৫) 

এঁটো। খাই মিঠার লোভে । (পৃ. ১৬) 



'প্রশ্থাবলী. .. আখ 

১৬ বড় হাড়ির আমানি ভাল। (পৃ. ১৬), 

১৭। বে ছেলে ভাটা মাঝে তার নাট। ছেন চক্ষু | (পৃণ৯৬) 

১৮। মাণষ বড় মান, তার হেঁড়া হইটা কান। (পৃ. ১৬) 

১৯। পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ সে পিবিতে কিবা কাজ। (পু. ১৭), 

২*। আগে তুলা দিয়া সাই পাছে লোহ। দিয়া বহাই'। (পৃ. ১৮) 
১১। শিড়ান জানলে দি জিল| যার । (পৃ. ১৯) 

শ্রী শিক্ষাবিধায়কে'র কোন সংস্করণেই গ্রন্বকাবের নাম নাই। 
শিবলাথ শান্জী প্রড়ত্তি অনেকে ভুলক্রমে রাধাকাস্ত দেবকেই এই 
পুত্তকের লেখক বলিয়াছেন। 'দ্ৰী শিক্ষাবিধায়ক+রচনায় বাখাক্ষান্ত 

গৌরমোহনকে কিছু সাহাযা কৰিয়াছিলেন বটে, কিন্ত তিনি যে ইহা 

পচগরিভা নহেন, তাহা ২০ মার্চ ১৮৫১ তানিখে ডিঙ্কওয়াটার কীটনফে 

লিখিত তাহার একখানি পঞ্জের নিমাংশ পাঠ কৰিলেই পরিশ্মুট, 
হইবে 2৮ ৃ 

6০. 25৪04 859 তেজ 56101900 0£ 817994% 9806 চ৫৫/০85 
টি 905. 18770 205 689 ০5031 0৯১ 1 820 6৮8 &15৭ 5786 08৮৮ ০118 
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৯ গৌরযোহন ব্বিষ্তালক্কার : 

২। কবিভাম্বতকুপ। ইং ১৮২৬। পৃ. ৪৪1 
£ 00০10 0০116060920 06 90050116 00810165, 10) &১ ০০ 

518697 175 391865155, কবিতভানম্বভকুপ । সৎপণ্তরধ্াকর হিতোপদেশ' 

প্রভৃতি গ্রস্থহইতে সংগৃহীত। পাঠশালার বালকদিগেদ জানবৃদ্ধি ও নীতি 

' শিক্ষার কারণ কলিকাতা স্কুলবুক সোনাইটিঘ।র1 শ্রী গৌরমোহন বিদ্যালক্কার 

ভট্টাচার্য্য কভৃকি মুদ্রিত হইল । শন ১৮২৬ । 0, 55 8555 চন 

0১5 5810082১০০1 ০০০ 50016151593, 1526, 

পুস্তিকাখানির প্লোক-সংপ্যা ১০৬ ইহার “ভূমিকা” নিয়ে উদ্ধৃত 

কবিতেছি ২. 
বঙ্গ দেশীয় পাঠশালাস্ত শিশুদিগের জ্ঞান ও নীতি বুদ্ধির কারণ চাণক্য 

মুনি কর্তৃক সংগৃহীত এক শুস্তক মাত্র আছে, প্রান্ত সকল বালকেই তাহা 

পাঠ করিয়া থাকে ; এবং সেই পুস্তকে তাহাদিগের অধিক আমোদ দেখিয়া 

বালক সকলের জ্ঞান স্রনগতি বুদ্ধির কাৰণ চাণক্য মুনি সংগৃহীত পুস্তকের 

ন্যায় কবিতামৃত কুপ নামক অপর এক পুস্তক নানা প্রস্থহহতে সংগ্রহ 

করিয়া মুদ্রিত করিলাম | বোধ হয়, যে ইহাতে (শশুদগের আধক জ্ঞান 

ও নীতিজ্ঞতা হইবে, অতএব যা এই পুস্তক সকলের গ্রাহা হয়, তবে 

পুনর্ধবার ছাপান যাইবে ইতি । ইহা ছাপার ব্যয়ের কারণ মূল্য ॥* 

আন! মাত্র । 

ঘচনার 'নিপর্শন-ম্বদপ . এই পুস্তিকা হইতে কিঞ্চিৎ, উদ্ধৃত 

করিতেছি :-- 

: অনধ্বস্তাঃ কাব্যে্লসগতয়ঃ শান্রগহলে- 
খছৃংখজ্ঞ! বাচাং পরিণতিষু মৃকাঃ পরগুণে। 

বিগদ্ধানাং গৌঠীদ্বকৃতপরিচধ্যাশ্ঠ খলু যে 

ভবেযুত্তে কিনব! পর্ভণিতিকুতিনিকধাঃ ॥ 



র্থাবলী ১১ 

হারা ফাষাগধে পথিক নছে অর্ধ যাছাগর বাধাসায না 
ছার যাহারা শাজগ বন 97 অনয এব গর বাধ্য গা বং 
সাধ, ও গরও৭ কিনে দৃক, এষ বি ধাতে বাহার! যায ঝর 
নাই, তাহারা কি জর বাহাণ কটতি রা, ু লকমার নিবার গাযাণ 
বপেষ হইতে গার! ইহার ভাংগা 48, যাহার! এই »গ ঝর 
াই। হায় পের বাকা বত পাবে না। ১৫| (পৃ.6৩) 

৬ রী রা 

করিধাতা দননুক দোমাইটিয় পঞ্চম রিপোর্ট বা (ম ওঠ বরের 
(8২ ১৮২২-২৩) কাধাবিবরণে গৌয় মানের খা এবধানি গু 
(6010108078 0107801 010108) ] 3800911) 'হ। 
হবার সবার আঙে। বিজু টা ছাপার ইরফে আত্গ্রষাধ কন নাই 
ধাগয়াই মনে হয 



বাধামোহণ মেন 
লিকাতার কাসারিপাড়াম এক কায়স্থ-পরিবাবে রাধামোহন সেনের 

ক জন্ম হয়। তাহার জীবনকাহিনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জান! না 

গেলেও, তাহার খচিত “সঙ্গীত তরগ্'র কথা অনেকের অবিদ্িত নাই। 

প্যাবীটা? শিঞ্রের পিতা বামনারারণ মিত্র 'মঙ্গী তঙরঙ্গ*'রচনায় বাধা" 
মোহনকে সাহাদ্য করিয়াছিলেন বলিয! জানা যায ।* 

কাশীগ্রসাদ ঘোঁষ বাধাযোহছন সেনের রচনার এক জন পরম ভক্ত 

ছিলেন। তিনি ১৮৩৭ স্রীষ্টাবের জানুয়ারি (1) সংখ) এলটারাবি 
গেঁজেট। পত্রে ৭015 3008811 ঘয003 ৪0৫ 01508” প্রবন্ধে 

লেখেন; “কলিকাতার যোড়াসাকোর শ্রযূত গাধামোহন দেন বাঙ্গলা 

ভাষায় কাবারচনার বিধয়ে খ্বদেশীম লোকের মধ্যে অতিপ্রসিদ্ধ 1” তিনি 

রাধামোহ্ন সেনের কয়েকটি ফঙ্গীত ইংরেজীতে অঙ্টবাদ করিধাছিলেন। 
একটি এইরূপ £-- 

গ্বিবই-অনলে তম হ'লে! ত তন্মের রাশি। 

তাই আরাধন! স্ধপে সমীরণে সঞ্ভাগি ॥ 

ছি বায়ু সথা হয়া, এ তণ্খ কিঝিৎ লগা, 

দেয় শ্যামের শরীরে এই মনে অভিলাধী |” 

% ভীমখনাথ খোষ 'কণ্পধীর কিশোরাটাদ হিত্র' পুন্তকের ১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন £-_ 

“ গভিনি | রামনারাধণ মিত্র ] রামমোহন রায়ের একজন অন্তরঙ্গ তন্থু ছিলেন এবং ধর্ম 

পুস্তকের ও ধর্মসঙ্গীতের অত্যন্ত অনুরাষী [হলেন। ইনিই রাধা মোহন সেনের সাহা 
“সল্লীতুতরজ' নাষক উৎকৃষ্ট সঙ্গীত"বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রকাশ করেন ।” 



গ্রন্থাঝলী, ২১ 
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রাধামে।হনের পুত্র ভোলানাথ সেনেরও সে-যুগে সাহিত্যক্ষেতরে 

খ্যাতি ছিল। ১৬ মে ১৮৩১ তাপিখে 'সিমাচার চক্মিক” পেখেন ২ 

এতন্সগরের বারাপনী ঘোষ স্বীট লিবাসি জীরাধামোহন সেনেন পুত 

শুভ ভোলানাথ গেন যিনি জীমুত দেওয়াণ স্বান্ধিকানাথ ঠাকুবের 
অধীনতার বিষয় কশ্ম করেন এ সেন বঙ্গদৃত নামক বাঙ্গালা সমাচার 

পত্রের প্রকাশক হইয়াছেন প্রায় এক বংসরাধিক তইবেক এবং তিনি 

রিফার্মর নামক এক ইংরাঞ্জী সদাচাৰ পত্র প্রকাশ করিতেছেন গায় 
সত্রয়াধিক হইবেক-."। 

গ্শ্থাবলা 

রাদামোহন যে-সকল গ্রন্থ রচন! করিয়া গিয়াছেন, প্রকাশকাল-নমেত 
সেগুলির একটি তালিক] দেওয়! হইল £- 

১। সঙ্গীততরক্ষ । ইং ১৮১৮ (২৫ আদঢ ১২২৫ )1 পৃ. ২৭৬। 

সঙ্গীততরঙ । ভাবাগ্রস্থ। লী রাধামোহন সেন দাস। কৃত ।--ফপিফাতার 
বাঙ্গ'লি। প্রেসে। ছাগল] বন্সঙ্ো। ছাপা হইল। সন ১২২৫। ১৭৪ শক। 

ঞ্ 

* বিগভাষার লেখক”, পৃ. ২৯৪ । 



হা বাধামোৌহম' লেন- . 

ইহাতে ঝামাদ বায়ের খোদিত ছয়খানি বাগ-রাঁগিণীর লাইন- 

এন্গ্রেডিং আছে । 
সঙ্গীততরঙ্গেঃ শতাধিক সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । কবিতায় 

প্রত্যেক রাগ-রাগিণীর কূপ-বর্ণনাও 'আছে। গ্রন্থকার “ভূমিকাশস্স 

লিখিতেছেন £-- 

সঙ্গীত বিদ্যার বহৃতব গ্রস্থ হয়। 

তাৰতের ভাবা কর! যুক্তিম'ত নয় ॥ 

অতএব কত গুলি গ্রন্থকে ভাঙ্গিয় | 

প্রকাশ করিব আমি নানা ভাম। দিসু| ॥ 

সৃতি আদি তাতে যেসব বচন। 

গছ পণ্ঠ পে তাহা করিব রচন | 

সোমেশ্বর মত আদি যজ মত আছে । 

শ্রেণিমত না রচিব বচিব আগে পাছে ॥ 

হিন্দুস্থান অবধি কৰিয়া ন।না দেশ। 

কলকাতা পরাস্ত ষে বাঙ্গালার শেষ ॥ 

হিন্দুস্থানি লোক কি বাঙ্গালি লোক যত। 

সকলের অতি গ্রাহ্া হনুমান মত ॥ 

তজ্লাপি বচিব আমি এন্প নিয়মে | 

নাদ পুধাণের মত প্রকাশ প্রথমে ॥ 

মধ্যে মধ্যে অন্ধ অন্ত মত প্রকাশিব | 

সর্বশেষে হনুমান মত বিরচিব॥ 

গ্রপ্থসাগরে কবিতা সলিল কলিত। 

নানা মত নদ নদী ভাহাতে মিলিত ॥ 

ভাব নস ছন্দ অলঙ্কার আদি ধত। 

জল্জন্ত জলচর পক্ষিগণ মত ॥ 

পায়্য। বাগ বাণ রূপ পধনের সঙ্গ । 

সঙ্গ নামেতে তায় উঠিল তরঙ্গ ॥ 

বুদ্ধিরূপ ক্ষুদ্র তরি তাহাতে ডুবিপ । 

জ্ঞান সমারঢ ছিল ভাসিতে লাগিল! 

উদ্ধার কারণে মন উপাস্থ করিজ ! 

পয়ার ছন্দের শুতে তাহাকে বাদ্ধিল ॥ 

ভাষ! পুতি রূপ হটে টানিয়! তুলিল। 

সঙ্গীত তবঙ্গ নাম তপর্থে হইল ॥ 

| (পূ. ২৩) 

সঙ্গী ততরঙ্গ' হইতে আরও দু-একটি স্থূল উদ্ধৃত করিতেছি শে 

| ভৈরব রাগের ধ্যান ও ধারা। ১। 

ভয়য়ে। আদি বাগ শিবের বেশ! 

শিব অবয়ব গুণে বিশেষ! 

ভূজঙগ নিশ্দিত শিরেতে জট । 
জটায বেড়িয়! ভূ্জঙ্গ ঘটা ॥ 



০ হে 

ঢা 

রঃ ২ ২ 
॥ 

হিল্লোল কল্লোল তরজবায়। সত বাহুম বয়ে শ্রিপূর্জ+- 
ঝরঝর গঙ্গা ঝরিছে ভায়। অক্ষির ভাব টুলু চুলু টুল । 

ভাল শোতা হরিতাল তিলকে । সম্পূরণ ভাবে বেড়ান ফিন্সি। 

সুধাংশুকলা কপালকলকে ॥ ধধধত গান্ধাক ছয়েতে গিরি ॥' 

আসন বদন বাধের ছাল।। " বিখভ সঙ্থাদি গান্ধায় বাদি। 

মজমল দোলে মুণ্ডের মালা ॥ খরজ তাহাতে ভবে অন্থাদি ॥ 

কোটি শশধর কিনিয়া কার়। ভফ দণ্ড নিশি খাকিতে গাষে। 

তাহাতে বিভূতি কলঙ্ক প্রায় | অকণ উদযে মধধ। পাবে ॥. 

সঙ্গীত চর” ১২৫৬ সালে গ্রন্থকারের পৌজ্জ “জ্রীআদিনাথ দেন 

দলের অন্মত্যগ্দারে পুন সংশোধনপূর্ধবক মুদ্রিত” হয়। এই সংস্করণের 

সহিত ১ম সংগ্করণের পুস্তকের অনেক স্কলে পাকা দৃঈ হইবে । ব্জবাসী* .. 

কার্যালয় ১৩১৭ লালের শ্রাবণ মাসে ১ম সংস্করণের “সঙ্গীততরঙগ' 

পুনমুদ্রিত করেন। “তবে ১২৫৬ সালেব গ্রন্থে ষে-যে স্থলে অভ্যাবন্তক 

অভিবিক্ক পাঠ” আছে, তাহ! পাদটাকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। 

২। বিদ্বল্পোদ তরজিণী। ইং ১৮২৬। পু. ১০০ । 
অথ বিদ্বম্মোদ তরলিনী সংস্কৃত প্রস্থ এবং তদগযারীক ভাষ। খিরডিত পদা, 

প্রুরাধাষোহন সেন দাস কর্তৃক কলিকাতায় পীবিশ্বনথ দেতের ছাপাখানা 

মুদ্রান্কিত হইল ১২৩২ | 

রাখামোছন গ্রপ্তপল্ী-নিব।সী চিরধীব শক্্া-র চিত 'বিহল্লোগ তরঙ্গিনী 

পারে অন্থবাদ করেন। ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬ তাখিখের 'মাচার 
ঘর্পণে" প্রকাশিত নিঙ্বোন্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে পুণ্তকের ধিষয়বন্ত সম্থন্ধে 

'আভান পাশয়া যাইবে ১ 
বিজ্ঞাপন ।----বিদ্বখোদতয়ছিণী সংস্কত গ্রন্থ এবং তন্হাি গাথা 

বিরচিত পদ্ গ্যুত বাধামোঠন সেনকৃত-..মুক্রাঙ্থিত হইয়াছে তাহাক্ষে 

বৈধব শৈৰ শাক্ত হরিহরাখৈতবাদী নৈরারিক মীহাংসক বৈবোস্িক 



: রাধা্মাহীং (গন. 
ছি? এ. 4 ০ 

পৌরাণিক আলস্কারিক সাংখ্য পাতঞলিকগ্রতৃত্তির সভায় আগধন' এবং 
দ্ধ নিরপণার্থে ঠাহারদিগেক বিচার এবং তাহাগ্র শীমাংস! ইত্যাি 
আছে..মূল্য ২ ছুই টাক! নিরপিত হইয়ান্ছে । 

রচনার নিদর্শন-হিসাবে “বিদ্বগ্নোদ তরঙ্গিনী' হইতে কিছু উদ্ধৃত, 

করিতেছি +-- 
অত্রাস্তরে কৃষ্ণোপাদক;। ররর লা জারা 

পূ্ণচন্্রাৎ। বংশীনিনাদাজি তজীবতৃষৎ কৃষাৎ পরঃ কঃ পুক্তষঃ 

পুরাপঃ ॥ ৫৬ ॥ 

অন্ত ভাষা ॥ 

পয়ার ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের উপাসক কেন তখন। কিন্বা জলধর্ঘট করিয়া! গরন ॥ 

অকলম্ পূর্ণচন্্ প্রভুর বদন ॥ নৃত্য কৰিতেছে ছ্টি নয়নথঞ্ন । 

গ্ররাধিক। আদি করি যত গোপীগণ।  গোপিকাগণের মন করেন রধীন ॥ 
শী দ নিয় | 

চকোর সমান মেই লবাগ নয়ন ॥ বলিনাবে মেহল[দ নিয়া মধু 
গোপিকার অবণচাতক তৃষাতুর ॥ 

লাবণ্য স্ুধার আছে পক্ষ ভরে বষ। জগতের মনোহর শরীমধুস্দন।. 

অর্থাৎ গ্থিরতা ভাবে অনিমেক হয় ॥ তার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর আছে 

অথবা! বরণছটা। দলিত অধ্ন | কোন জন ॥ ৫৬॥ 

৩। অন্পপুর্ণ। মল । ইং ১৮৩৩। 

প্রীহক্িং। শরণং। অর়পূর্ণ। মঙ্গল গৌড়ীয় ভাষা তাবিত পুস্তক মহাককি 

্রীল গ্রীযুদ্ত ভারতচন্ত্ররা় গুণাকর কর্তৃক রচিত অগ্ুলিপি ছেতুক বহুবিধ কাণুন 

সম্প্রতি সংশোধিত হইয়। কলিকাত। নগরে বঙগদুত হস্তে সুজাফিত হইল। শকাবদাঃ 

১৭৪৪; সমন্থত ১৮৯০ বাং ১২৪৭ ইং ১৮৬৩ 

_ ভারতচন্ত্রের রচনার যে-যে স্থল ভ্রমাত্মক বা! ক্রটিপূর্ণ মনে হইয়াছে, 

এন্বকার সেট সেই স্থলে টাকাকারে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত ০৪ ৷ তিনি 

লিখিদাছেল ১ 



রঙ গ্রস্থানলী 
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॥ ব্যতিক্রম বিষয়ক ॥ 

ক্রম দোষ ঘর অন্পদার বন্দনার। 
ছন্দোতগ পদ বাস সভভা। বর্ণনায় ॥ 
অনুলিপি দ্বারাতে ক্মণডন্। ঘটিয়াছে। 

স্থানে স্বংনে অনেক শোধিত হইয়াছে । 

কোন কোন স্থানে বাতিকম সঙ্সাবন।। 

পরিবর্তে তখ! তখ। নৃতন রচন। ॥ 

কোঙ।ও বা! তুল্য পদ নহিল বিনাশ । 

তদধ; শাধিত পঞ্ধ পাইল প্রকাশ 1 

নান! স্কাংন অগৌরব বচন ধিষ্তাস। 

মধ্যে মধো 'হাব বিদিময় উপগ্লাস। 

গ্রস্থ গরপ উপবনে ভাবরূপ গাছে । 

কচিত বা হুষ্টনাষ। ফল ফলিসাছে॥ 

আন্পৃরর বদিক্তাত, করেন দীন । 
বসুপঙ্গে দেখিষেন আছে কুমিলন। 

- অঙ্থাতেকাক্ষরি খিল. ভাবাপঞ্জে হেয়! 

অগ্ক অনা বিদয়ে সামাঞ্জ উপদের 1 

প্রচলিত ছক্ষব মিল বুষিবা সন্তম। 

স্বরে স্বরে হলে হলে মিলন উত্তম ॥ 

কথিত বিবিধ শব্দ ব্যান্ড অগণন। 

হয় নয় পরীক্ষা কবিবা পুধীজন। 

উদ্ধ তাবতের পন পংক্তি জন্কগগ । 

নাহ লাখপাদ অতি বাল্য কারণ ॥ 

্রীবাধা মোহন সেন করয়ে প্রার্থনা । 

ঘ্বরে প্রমাণেতে করিষেন বিখেচমা ॥ 

৪। বলসসার সঙ্জীভ | উইং ১৮৬৯। পৃ. ৭৭ | 

হরি ॥ শরপং ॥ বিচক্ষণ গ্র্ণাসৎকবীঞ্র ৮ রাধামোছন সেনজ মধাশয 
রচিত রমসার সঙ্গীত বঙ্গদূত যত্ত্রে সুষ্রাক্ষিত হইল শকাবাঃ ১৭৯৭ ১২৪৫ সাজ 
ইং ১৮৩৯ সাল 

ইহার ১ম পুগ্গা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি £--- 

॥ আলাচিয়! অথবা! আলায়া! রাগিণী ॥ 
॥ আড় তেতালা॥ 

আখি আমিই কি দেই আমি আমি বুঝিতে লারি ৪ ও" ॥ 

তুমি তুমিই তাই বলি, ঝলহ বিচারি ॥ 

তার আকার অবয়ব, দেগ্রে এ শরীয়ে সব ॥ 

তুমি আমাকে কি দেখ, পুর্ব কি নারী । ১৪ 

সে বদি হইয়! খাকি। শরীক গোপনে রাখে, নহে 

ভাকে গেখি তার, ষনঃ হবে ভারি ॥ ২৫ 



বজমোহন মম 
৮১৪ খ্রীষ্টাব্ধের শেষ ভাগে বামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়া 

টা এখানকার স্থায়ী বাধিন্দা হন। কলিকাতায় অবস্থানকালে 

প্রচলিত হিন্দুধর্দেগ সংক্কানকাধ্যে সর্বাগ্রে তাহার দৃষ্টি পড়ে।,. এই 

উদ্দেষ্টে তিনি “আত্মীয় সভ1” মামে একটি সভার সুচনা কবেন। এই 

সভায় ব্র্গস্থন্বীয় আলোচন', বেদপাঠ ও ক্রন্মমপীত হইঈত। সভার 

নির্ববাহকারী ছিলেন বৈকুঞ্ঠনাথ বন্দোপাধ্যায় । পর্সংস্কারকাধ্যে 
এক দল বন্ধু ও শিষ্য তাহাকে বিশেষ সহাঘত1 করিয়াভিলেন। 

ব্রমোহন মজম্দার রামমোহন রায়ের এইরূপ এক জন বন্ধু ও 

শিল্প । মজজুমগার-গৃহে একবার আজ্সীয় সভার অধিবেশন হ্ইয়াছিল। 

এই অধিবেশনের বিবরণ ২২ মে ১৮১৯ তারিগের সমাচার দর্পণেঃ 
প্রকাশিত হয়। ব্বিরণটি এইপ্ঈপ £- 

বেদান্ত মত।--৯ মে রবিবার শ্রীযুত রাধাচরণ দন্দুমদারের পুক্র 

শীকৃ্মোহমূ ও শ্রীত্রজমোহন মজুমদারের ঘরে ভরযুত রামমোহন দায় 

প্রসৃতি মকল বৈদাস্তকের। একত্র হইলেন এবং পরস্পর আপনারদের 

মতের বিবেচন1 কহিলেন । আমরা শুনিয়াছি ষে সেই তাতে জাতির 

প্রতি বিধি 1কন্থা নিষেধ বিষয়ে বিচার হইল ও খাদ্যের প্রতি যে নিষেধ 

আছে তাহারও বিষয়ে বিচার হইল । এবং যুবতি স্ত্রীর স্বামি মরণানস্তর 

| সহমরণ ন! করিয়া কেবল ব্রন্মচর্ষো কাল ক্ষেপ কর্তব্য এই বিষয়েও অনেক 

বিবেচন। হষ্টল এবং বৈদিক কর্দের বিষয়ে বিচার হইল সেই সময়ে বেদের 



বজমোহন 'মনুমদায ২%. 

উপনিষগহটতে আপনার়দের অতানুখাৰি- বাক্য পড়া গেজ খপজাহার আর্থ, 
কয়া গেল ও তাহার! বোণত্তের মতামবসারে গীত গাইলেন ।' 

্রহ্মমোহনের ভ্রাত। কৃষ্ধমোছনও বামমোহনের ' এক' জন ' তক, 

ছিলেন। তিনি আত্মীয় সভা বা ব্রদ্মসঙার জন্ত কয়েকটি সঙ্গীত রচনা 
করিয়াছিলেন) এগুলি বরামমোহন-প্রকাশিত দ্থাসঙ্গীতে গান 
পাইয়াছে । কঞ্চমোহনের একটি সঙ্গীত এইরূপ 

তুমি কার, কে তোমার কারে বল হে আপন। 

সহামারা নিপ্রাবশে দেখছ শ্বপন । 

রজ্জুতে হয় যখন, আম আহ দবশন। 

প্রপঞ্। জগ» মি৭]1 সত্য নিরপরন | 

লানা পক্ষী এক বক্ষে, নিশিতে [বহরে সুখে, 

প্রভাত হইতে গশ দিগেছেে গমন। 

তেমনি জানিবে সব, 'অমাত্য সঙ্গু বাক্ধব, 

সমন্ত্রে পলাবে তাব!, কে করে বারণ। 

কোথ। কুল্য চন্দন, মণিময় আতবরণ, 

কোথা বা রহিবে ভব প্রাণ প্রিচুজন | 

ধন বৌবন গুমান, কোথা »বে অভিমান, 

মখন কারবে গ্রাস নিঠুর শমন ॥ ৮২ ॥ 

১৮২০ গ্রাষ্তাবঝে ব্রকমোহন পৌতুলিকতার বিক্ষদ্দে একখানি পুণ্য 
প্রকাশ করেন; ইহার নাম--ত্রাক্ধ পৌরুলিক সঙ্গাদ?|* অনেকে দুল, 

* কলিফাত) সুুল-বুক সোসাইটির ওয় বাঁধিক (ই২১৮১৯-২৯ ) কার্ধাধিবাপের' ধর 

খরিশিষ্টে দেশীয় দাহ হইতে অফাশিত ধাংল পৃপ্তকের থে তালিকা, আছে; ভাতে 

প্রকাশ ২. 
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করিদ্না পুস্তকখানির লা “পৌত্তলিক মুখচপেটিকা” বলিয়া আমিতেছেন । 
 টআমাসিক “ক্েণ্ড অব ইতডিয়া” ১৮২৯ শ্রীষ্টাঝের ডিসেম্বর সংখ্যায় এই 

পুস্তক সন্বদ্ধে একটি আলোচনা প্রকাশ করেন, তাহার কয়েক পংক্তি 

উদ্ধৃত করিতেছি. | 

41৮০ 27360108068 20 005 52059256 9586৩20 01 13710900 

[১০] 05618257০৫0 1 60৩ 139085109 10080580, ৮২ [30 19-000180 

৪০, 00. 94, ০ 61৮9 02৫০,-700 001066215 221059 00 056৩ 5020৫, 

১,501 165 ৮6৮৮৩ সিন 1659 0900 019 6০9 8180059৮120 62৮০০ ১৩0) ৫ 

118 0106) ৮৮16 দা17100 19 098 050105301 1070180-8 ও 70 000 19৮ 

110৩ ০ 69 ১০০, গি৩ আ০1৮, 1১0৮/০৩৪1 টি্ন৪ 120660081 আনান ০£ 

19927000251 25815৪.,১(9. 249.) 

এই পুশ্তকখানি ইংবেজীতে ও 4 77508 449267298 5/6/%5৮81- 
৩ম 

£%%7 95697, ০7 1991578/ নামে প্রকাশিত হইয়াছিল । ইচাব 

পৃ. সংখ্যা ৬৮; পুশুকের কোন ভূমিকা বা আখ্যা-পত্র নাই, কেধল শেষে 
রচনাক।ল ও গ্রন্থকারের নান এইকপ পেণম্বা আছে £- 

[8 50656501749, 610৩ 960 91 2 9188105% 99009201706 6০ 6139 21709০০ 

00790019655 ০: 209 1082) 01 70485 1890, 8০০90101116 6০ 608 01071860৮ 

এয়া রি ্ 

13883 ৯৯০1৬ 1078 8317 &, 

28. 7137%7750 10০০81878০75)045 1 000915059 1788%690 ৪ 2:06 

73011659: ০৫ 17019.600.-.1518192001008 8] 92০01000815 

পা্দরি লঙের বাংল।-পুস্তকের তাঁলিকাতেও এই নামই আছে, তবে তিনি ইহার 

, প্রস্বকার-রপে রামমোহন রায়ের নামোলেখ করিয়াছেন । রামমোহনের পক্ষে এই 

পুধকর গ্রন্থকার হওয়াও বিচিত্র নহে; কারণ, তিনি ভাহার অনেক ঘ্চন। অপযরর নামে 

বা হযনাদে কাশ করিয়াতহন ৭ অন্ততঃ 'ত্রাঙ্গ পৌত্তলিক সম্বাদ'-রচনাঘ তাহার ছাত 

থাকা অস্গব লহে। 



 আজমোহন হ্যা টা 

' এই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা হইতে কিনতু উদ্কাত ক্গিতেছি ২ 

চে গুগু়&07 

৫, & প্রাঃ 

রাত 1091280 ০০76750 1 27068185622 1786 280৩৬, 1 

7 এ০00]৭) 95] 68086 28800118, 69858917280 0518 1109৩ 

৯150 80 85815 60 6009 90811) ০1 48৭ 800180৩3০৫০, 806. শুতওঠগ 
8০ 056 88:5106 ০ 2208868 : 5 ৫০ 5০0 20809 00268) 708 68৩. 

18087008-860৩1 06 81] 860810019 28925 0 ০0081098128 71018618019 

1008689 01019055010. 01 ৪97১86) 1020805 %00 8৮৪ 10৮0৮ 08. 

81)86010) 85 659 02001039070) 92003055582 $ 8500 83100181885 .0400 ?. 828 

155 1৩ 5৩৩. 6200০59 9০091591595 6০ 656 ৪0০22) 0৭. ০০0৮316 ০৫ 81] 109 .. 

0201, 22 90781091108 ৪001) 95080 00220510087 88 0195128 ১০৬০ 66 

100৮8 ০0 09 17010608515658106 07199 81008) ৪0017010868 808918 

770 88503003087 0৮512061০০6 075 005 £050৭) 1078৩ ০38500108, 1৮ 

6১0 8008 ৪00 81708108 98088010817 00508109 0৫ ৪০০7৮105016 ৪0088। 
8৪09 0112115 16750108 ৪৫ 20105808600 ১০৫১ 19 ৮%71098 01758185128 
৮7878, 95 8011608] ০8012 ? ও 

১৮২১ শ্রিষ্টাব্বের ৬ই এপ্রিল ত্রক্মমোহনের মতা হয়। ইহাকু 
, অব্যবভিত পরনে 7)9০০৪:: 3010010 নামে এক ভন পারি অজমোহনের 

পুল্তকখামির উতরেক্সী অনুবাদ প্রকাশ কফেন। এ প্রসঙ্গে মাসিক 'সফ্রেণ্ড 

অব ইয়া (জুন ১৮২১, পু, ১৭৯২) লিখিয়াছিলেন ৮৮ 

[)8/গ। 0৮ য়0৭৬-1980 ৯,515 55 09525 ০০80920888০. 
৪০6০ 810১6107018 0০05220560০ 6502 01 0056 580দ10508:51692118হ | 

90209 18015075156615 জেখ106৫. 5 এ) 2160 55০৪৮ ৪০ 00268 
8০৯ 1018 1010100))0100 সত 0১৮10 [0 006 21916065668 [10818 

100 0 0008 80819 015) 07 ০0৮ 086660009 122এ (88৩ 28, 

1790969718৮, ৮ 85৩60 5 185 81025 00৮ 75805198101 015 তা 9208৯ .. 

” 5170161) 56500100 10 (9 6)2801985 01 85৩ 101 0608 18 10960015056. 
বস১/)) 61068 089 ০1 12105808, 



০ আঅজমোহন মন্গুমদানষ 

4081010-00রঠাত্ত 1956৮ অজ্ঞ ৯ 20850 06 297 95০0657011165, 50৫ 

সা 01003 62091055088 10৩ দা, ৮০ 212. 81901569205 009 0 609 1869 

1১০81091065 56 805 ০০০1৮ 04 1001500%, 13৮50%-800120120 5৪ চি 00০05 

197085150 ৪0102125 50৫ 860. 501019 ৮00571060 ০0£ 900880৮৮ ুত 

2580 3905 00709502150]5 0108 2 65৩ ৪৮0 06 626 7708115915 

182608589, 5058 5৪ 8180 91] 87861 11) 28610100705 ; 800 ৮6 80৩ 

81105 01 008 09৮91) ৮৪ ৪700866 10 17815 0104 মাত5880018 

88620770002 800৮০ 3006%199 20৮ 6209 8০1,091 13০০1 ৪০০1865,* 270 5৪০৪ 

৪10110৬58০৫ 0130 99900 8906205, 120 50 1৮ 0৪ 60 ৮81)7000 &০ 

৮৪ 5 0316 ৪017৮) ৮০৮ 05 090199. 68৮ 689 002290 5০৪ 098 80 

6028080102 (00 000. : ৮7. 89 01101190. ৪£ 200 615 05115 
০ 609 ০ 17836570076, 99108 890130]5 6689 81] ০01 % 0111008 
$050% 00 111৩ 001) 06 48100117586) 109 10625001018 111870 100৮000107110 

295 1 0০0৮7 হাত 1059 10০ 2 10010109%0 00551010521 

২0015008৮ %18/9 11021755058 65] 902091190 ১৮৮) ১৮6 2৮ ৮১০৩ ০০ 169 ২ 

6199 171901009 00510178506 3 010. 200 0:98006 050 199169. 1065 5730 

20৩ 0:9৭. 00 ৪০ ৪2700 01006, 2800. 803৫৮৬80৬10 ১ 9%৮৮৮1 

* কলিকাঠ! দ্টুল-বুক সৌসাইটিপ দ্বিধীয় বাঁধিক (ইং ১৮১৮০১৯) রিপোর্টের ৪র্থ 

পৃষ্ঠায় প্রকাশ ং₹-- 

731510070)0115-00 0109০002057 200 117 70066570126 পরঠাগেও 
7100১০9 5১০ 10015110790 00 ০1511565606 09620201586 ০1 00৪ 
9০915 102 617676 825031551017 11069 7067 40166 01 77670958058 106700৩- 
6102. 6০ 45707077411, 50৮6 15 ৬৬0509106 126692 09 09 131000ও ৮১5৪ 
380786া5 0£00008 10861063075 80056 009 86081661070 00881105512 
0072001990) 220 96) 01218 1)৮10899., 

সে(সাউটির তৃতীয় বাষিক (ইং ১৮১৯-২০ ) রিপোর্টের শেষে যে আর়াব্যয়ের হিনাৰ 

আছে, তাহ।র বার়-বিভ।তগর একটি দফা! এইরূপ -- 

[771০92090 2001902088০ 800 08118৪ ০৮ 90 0১ 0: মা9৮৭৪৪০৪৪ 
86:07051000815%190, 88০,706 ৭-0-9 

+ ব্রজমোহ্নের এই পরিচয়টুকু রামমোহনের নিকট হইতে প্রাপ্ত । অনুবাদক 

পুস্তকের ভূমিকার লিখিয়াছেন 1২202001752 5২০১, 7015 106)709৩ 01৩00, 

18০৩ ০যাতেরও0108198 59 15০ 097515800৮০ 091199128 22:0০125 

3070081:13108 010) 
লা 



শ্জমোহন মমদার ষ্ 

ব্রজ্মাহনের পুস্তকখানি পাদবি ভবলিউ মর্টনও অব করি: 

১৮৪৩ শ্রীটান্ের ফেব্রুয়ারি মালে প্রকাশ ফরেন । এই সঙ্গে তিনি যুগ: 

বাংলা পুস্তকখানিও পুনমু্িত করিয়াছিলেন, তাহার টা -পঞ্োটি 

এইরূপ ২ 
ও ততসং। অর্থাৎ ভ্রীদূত হ্রজমোহন দেববতক বিরচিত। উন 

পুনর্ধবার শুস্কবীকরণ পূর্বধক টীকা সহিত মুদ্রাক্ষণ করা গেল। 

১৮৪৬ গ্রী্ীন্ে তরবোধিনী মভা ব্রক্মমোহনের পুস্তকখানি 'পৌত্লিফ 
প্রবোধ” নাষে প্রকাশ করেন । শ্রঙ্গমোহনের প্রথম দংক্করণের পুষ্াকা 

হস্তগত না ভগযায়, রচনার নিদর্শন-দ্ক্ূপ এপৌত্বলিক প্রবোধি' হইতে 

কিছু উদ্ধৃত হইল £-- 
'্রাজ্ঞ-চেতনগভিত রি থাকারহিত এরূপ যে অতান্ 

জড পুতলিকা! শাহাকে সর্ধ্ত সর্ববহ্যাপি সর্ধশক্ষিহান্ পরমেশ্বর আন 

করিয়া তাবৎ প্রা লেকে নিকট কেন আপনাকে ভাত্তাস্পদ ক, 

আর বিজাতীয় মুখবা কক্ষবাছা অঙগুলিধ্ধনি ও ভৃষিতে পদাখাত শোয় 

করগালী এবং অত্যন্ত নিশ্দিত্ত ও অশ্রাব্য গীত আর নানা কুৎসিত অঙ্গ 

ভঙ্গীফে পরমার্থ সাধন জানিয়া তাবৎ মঘুষোর ব্যঙ্গ বিদ্ধুপের আলয় ফেন 

হইতেছ। (পৃ ১ 

পৌত্বলিক--আমরা গুঙগিকার আবাধনা করি না বিদ্ধ এ নফল 
পুত্তলিক! বিশেষ বিশেব দেবতার প্রতিমুদ্তি হয়েম, এ সকল দেষতা জগ্মা,, 

মঘণ রঠিত নিত্য সর্ববগ্ত পরব্রক্ছ হেন, উচ্ঠার ছারা দেবতাদিগের 

আরাধন। করিয়া খাকি। ৃ 

প্রাজ--জিও্তাসা কবি এ বিশেধ বিশেস দেবতারা গফলেই পবজন্ধা .. 

তয়েন কি াহাবিগের মধো এজ জলকে পরধক্ম বল, ইছার উত্তয়ইী . 

অসভ্ভস হয়। যে হেতু সকঙগকে পৃথক পুথক পবধ্ষ্ম মানিলে বে? বাক. 

অ প্রমাণ হয়, কেনন! বেদে সর্বত্র এক ত্র্থ কহেন, এধং অলেক তত: :. 



তরঙ্গ কহিলে বৃক্তিবিকুন্ত হঝ, যে হেতু এ পাচ জন কি দশ জম স্বতন্ত্র 
বন্ধ বদি হয়েন তবে সকলের স্যাষ্টি স্থিতি প্রলয় শক্তি এবং অন্ত সর্ব 

শক্তি তাহাদের খানিতে হইবেক, কেননা যাহার সব্ব শক্তি নাই তাহাকে 

ব্রচ্ষ ঘল। ধায় না, এপে এক সর্ব শক্তি বিশিষ্ট ত্রচ্ম হইতে যদি সৃষ্টি 
- প্রসূতি জগতের তাবৎ কার্ধ্য নির্বাহ হইল তবে অস্ত সকল ব্রহ্ম সম্যক 

প্রকারে অপ্রয়োজ্গন হইলেন, অতপর প্রত্যেক এ সকল দেবতাকে স্বতগ্ 

পয়ব্রক্ষ কঠিতে পাবিবে না, আব ত্তাহারদিগ্রের মধো কেবল এককেও 

ব্রহ্ম কহা শান্ত্র এবং যুক্তি বিকুদ্ধ হয় যেহেতু যেমন এ এককে কল্পন। 

করিয়া প্ুরাণাদিতে তরহ্ম কঠিয়াছেন, সেই রূপ অন্ত অন্যকেও স্বানাজরে 

কম্পণা করিয়া ব্রঙ্ধ ব্বহেন, অতএব কলনাকে এক স্মানে সত্য জ্ঞান কর! 

অগ্য স্থানে সত] জ্ঞান না করা এ সর্বাথ। অঙগিদ্ধ হয়। 

পৌত্তলিক-ভাহারা সকলে পৃথক পৃথক নহেন, বন্তত এক কিন্ত 
পৃথক্ পৃথক্ শঙ্গীরে দুষ্ট হয়েন। (পৃ ৯-১০) 

পৌত্তলিকতাঁর বি্ুদ্ষে লিখিত বলি! ব্জমোহনের পুন্তকথানি 
সে-যুগে খিশনরী-মহলে অতিরিক্ত প্রশংসালাড করিয়াছিল। জে. সি. 
মার্শম্যান লিখিক়্াছেন ২ 
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শীল হালদার 
টা শারানধীগ শ্রথমান্ধে যে-সকল বাঙালী লেখক ও পণ্ডিতের 

ঘট খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল অথচ বর্ধমান কাণে ধাহারা বিশ্বৃত 

হইয়াছেন, শীলবত্ব হালপার ভাহাদধের এক জন। সে-যুগে সাময়িক-পত্র 
পরিচাল্নায় ঠনি কতিঙের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার সম্পাদিত 

বদ? লামক্ষ সাপ্তাহিক পত্র পমগামঠিক বিদ্বজ্জন-সগাজে হথে 

প্রাতঠা জিন কবিরাছিপ। সঙ্গাত-রচনাতেও তাহার বিশেষ হাত 

ছিল। ন।পরখ ভাঁলধারের গরিচয় মোটামুটি সংবাদ-পন্ত পরিচালন ও 
স্দীত-এ০নাবিষয়ক হইলেও খাংশা-সাহিত্যে্ গঠনেও তীহার কিছু 

দান আছে। অথাৎ উনবিংশ শতকেন্ গোড়ার দিকে সাহিত্য- 
সাধকদেপ্র মধো তিনি এক ন। তাহা? রচিত ও প্রকাশিত পুত্তক- 

গুগির তাপিক্কা ধেখিপেই এ বিষয়ে যেকেহ নিঃসশোহ হইবেন । 
এমন এক দিন ছিল, যখন নীপরত্ের “কবিত| রঞাকর ও 'বিছ্দর্শন 

বাংল! দেশের শিক্ষার্থী মাতরকেই পাঠ করিতে হইত। নীলরগ্ের 
এই পরিটয় মোটেই সম্পূর্ণ নয় । তবে যতটুকু সংগ্রহ করা গেল, ভবিষৎ 
জীবনীকাবের জন্ঘ ততটুকুই এই চরিতমালায় লিপিবদ্ধ করিয়া 
বা।গগাম। ৃ 

রাজনারাম়ণ খন তাহার “সেকাঙ্গ আর একাল, পুস্তকে (২য় সংঃ. 

পৃ. ৬৭-৮ ) নীগবত্ব হালণারেব এই নংক্ষিপ্ত পপিচয় দিয়াছেন 2৮ 
বাধু নীলয়র হালদার বগদুত সম্পাদক ছিলেন। ইনি নানা 

ভাবায় গণ্ডি ও শুকার ও নঙ্গীত শান্রে বিশারদ ছিলেন, এবং অতি 
তত 



৬ . নীলযত্র হারগায .. 

_ শ্থপুরুষ ছিলেন । ইনি চু'চুড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ বাবু, বাবু নীলমষণি 
হালদার মহাশয়ের পুত্র। তৎকালে তাহার পিতার সকার কেহ ৰাবু 

ছিল না! বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের পর টনেক্স সাহেবের আমলে লীলরত্ব 

বাবু সপ্ট ধোর্ডের দেওয়ান ছিলে । 

৭আঁগস্ট ১৮৩৭ তারিখে নীগ্রবত্বের পিতা নীলমণি হালদারের মৃত্যু 

হয়। তিনি ১৮২৫ শ্রীষ্টাব্ডে শ্রীবামপুরে একটি মুন্রীযস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়। 

পুস্তক-মুদ্রণ কাধ্যের প্রসারকল্পে যথেষ্ট সহায়ত করিয়াছিলেন । 

ংবাদপত্র-পর্িচালন। 

সাংবাদিক হিসাবে নীলরত্ব হালদাবরের বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। তিনি 

বিশদৃত' ন(মে সাতাচিক পত্র সম্পাদন করিতেন । দূতের ইতিহাল 
এইন্প।-- 

ইংরেজী, বাংলা, ফাসী ও নাগরী--এই চারি ভাষায় “বেঙ্গল হেরজ্য? 
নামে একখানি নান্তাহিক পত্র প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় প্রকাশ করিবার 

জন্ধ ৭ নং বাশঙল। গলির সার্জন আাঁর, মণ্টগোমারি মার্টিনকে ৫ মে 
১৮২৯ তারিখে সরকার লাইসেন্স মঞ্জুর করেন । বেঙ্গণ হ্রেন্ড। কেবল 

ইংরেজীতেই প্রকাশিত হইত; ইহার "সহচব” ছিপ “ব্গদূত'। “বঙ্গ- 
দুতে'র প্রথম সংখ্যার তারিখ ৯ মে ১৮২৯ (শনিধার )1। বেঙগল 
হেবজ্ঠ' পত্রের প্রথম সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় উহার অঙ্ুষ্ঠান-পত্র মুদ্রিত 

হইয়াছে ; তাহাতে “বঙ্গদৃত' সন্বদ্ধে নি্নাংশ পাওয়। যায় 
৮:০৪799598 ০1 ১0৩ 86%2৫% 25114. 
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 লীষ্ঝরত্ব হালদার ০ 
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“বঙ্গদূত? পঙ্জে শিরোভাগে এই কবিতাটি শোভা পাইত *-- 
সংগোপনেরাববূ।তং প্রবদ( দাতাঃ সবের ন তত্র জজন। [হতনভ্যপেতাঃ। 

কিঞাখিলার্থকলনা হন্তদেশতূ তপ্রজ্ঞাময়ং বিতম্তে খলু বগছৃতং ॥ 

অন জন দূতগণ, দামান্য যে বিববণ, সেইমার কহে নংগোপনে। 

তাহাতে সচরাচরে, তত্ব না জপতে পাঞে, মুগ্ধ বহে মর্ম অদ্বেষণে। 

অতএব সাধারণ, সর্বজন প্রয়োজন, স্বদেশ বিদেশ সমুষভুজ । 

অম1৮1৭ সমুচ্চয়। প্রকাশ করিয়। কয়, ভিতকার। এই বসদুতি ॥ 

'আবকাশেন অভাবে কিছু দিন পরে নালবত্ব হালদার 'ব্জদুতে'র 

সম্পাদকীয় কাধ্য হইতে অবসব লইতে বাধ্য হইলে, পিঙ্গীততরঙ্গ'- 

ঝচন্নিত1 ব্রাধান্বেতন সেনেন। পুর ভোগ।নাশ সেন ইহার পবিচালন-ভার 

গ্রহণ করেন 1৮ ইহার জন্য তাহাকে ১৩ এপ্ডিল ১৮৩০ তাৰিথে 

গবর্ষেন্টের নিকট হইতে লাইসেনসস লইচ হইয়াছিল। 

* সমস[ময়িক "ভমিননংশক' প্র এই প্রগঙ্গে লিখির়াছিলেন ৮ প্রথমতঃ সন 

১২৩৬ ন।লে বঙগদূত জবুত বাবু নালর হাঃপদা% মহাশয় তাহার প্রকাশক হইছিলেন 

কিক শেষ রক্ষা হইল ন। কেনন1 সুপ্রিম কোটে কাগজের দায়ে দোষী হইয়াও ওখা5 

কাগজ করিতেছিলেন শেষে সতীগ্দে্ী হইতে অ।দেশ হয তাহাতেই তাজ হইব) ত্যাগ 

করিলেন স্ত্রীধৃত তোলানাথ সেন সতী বিপক্গ হইতে অহথানঙ্দে ময় চইয়া বঙ্গঘুতের এডিটক 

নাঁষ প্রকাঁশ কর্পসিলেন শেষে বঙ্গ ভূতনপে কাধ হিন্ুসমাজে খ্যাত হইল. 1৮০২৯ 

জানুয়ারি ১৮৩২ তারিখের “সমাচার দর্পণ উদ্ধত । 



5 নীলবস্ব “হালদার 

রচনার নিদর্শন-শ্বরূপ “বঙ্গদুত' হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি রি 

গৌড়দেশের শ্রীবৃদ্ধি ।--গত কএক বৎসরের দধ্যে কলিকাতায় 

ওসগোৌঁড় হাজ্জোর সর্ধাত্র অনেক ধন বৃদ্ধি হইয়াছে ইছার কোন সন্দেহ 

নাই অতএব কি কারণে বৃদ্ধি হয় তাঁহান অন্থসন্ধান করা আমারদিগের 

আতবাং আবশ্ঠক, অতএব লিখিতেছি এই দেশের পূর্ব্বাপেক্ষ। যে এক্ষণে 

অবস্থান্তর হইয়াছে ইহার কারণ এই ষে পূর্ববাপেক্ষা। ভূম্যাদির মূল্য বুদ্ধ 

হইয়াছে, ছিতীস্তঃ এ দেশে অবাধে কাণিজ্য ব্যবসায় চলিতেছে, 

বিশেষতঃ অনেক যোরোপীয় মহশয়েরদিগের সমাগম হইয়াছে, অতএব 

এই ত্রিবিধ কারণকে দুীভূত কবশার্থে নানা প্রক্কার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া 

যাইতে পাবে কিন্তু যেহেতৃক এ সকল কারণ সহজেই প্রত্যক্ষ অতএব 

তাঙ্ার ভূমিকার অপেক্ষা নাই যেহেতুক প্রত্যক্ষে কিং প্রমাণং। পূর্ন 

বিএ বৎসর হেসকল ভূমি ১৫ পোনের টাকা মূল্যে ্রীত হইয়াছিল এক্ষণে 

৩০, তিন শত টাক পধ্যস্ত তাহার মুল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এইন্সপ 

অনেক দৃষ্টান্ত দুষ্ট, এতে ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধির ছারা সম্পদ হওয়াতে 

জনপদের পদ বুদ্ধি হইরাছে যেসকল লোক পূর্বের কোন পদেই গণ্য ছিল 

না এক্ষণে তাহার। উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরপে খ্যাত হইয়াছে 

এসং দিন (দন দীনের দীর্ঘত। হৃম্বতাকে পাইয়। তাহারদিগের বাস্তব দিন 

প্রকাশ পাইতেছে। 

এই মধ্যবিভ্তেরদিগেব উদয়ের পুর্বে সমুদয় ধন এতদ্দেশের অত্যল্প 

লোকের হস্তেই ছিল তাহারদিগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোক 

খাকিত ইহাতে জননমূহ সমূহ ছুঃখে অর্থাৎ কািক ও মানসিক রেশ 

জেলি আাকিত অতএব দেশব্যবহার ও ধশ্মশাসন অপেক্ষা! এ পূর্বোক্ত 

যর “ এতদ্দেশে সুনীতি বর্ুনের মূলীভূত কারণ হইতেছে ও হইবেক। 

তন শ্রেণী হইতে য্সকল উপকার উৎপান্ধ তাহার সংখ্য। 

[টি এ্রবং প্র অসংখ্যোপকার কেবল গৌঁড়দেশস্ প্রজার প্রতিই 



্রন্থাধগী ৭ 

এমত নহে কিন্তু ইগ্রগুপতির এতছ্দেশীয় রাজোর সৌভাগ্য গু থয 
প্রতিও বটে। অতএব ষেহেতুক লোকেরদিগের যখন এপ্রফার শেন 

হইল তথন স্বাধীনতা অদূরে মেই শ্রেণী প্রাপ্ত! হইবেক্ক। ইচার 

অধিক দুষ্টাস্ত কি দিব ইংগ্রপ্ডের পূর্বববৃতাত্ত দেখিলেই প্রত্যক্ষ হইবে 1. 
১৩ জুন ১৮২৯। 

গীত বচন! 

স্গীতশাখে নীলরতু হালদারের রীতিমত অধিকার ছিল। তিনি 

বহু গান বচন কিধ। গিয়াছেন । এখানে তাহার একটি গান উদ্ধৃত 

করিতেছি; এই গানটি খামুমোহন রায়ের ্রক্ষলপীতে' স্থান 

পাইয়াছে 1-- 

অহে পাথক গুন, কোথা॥ কন গমণ, 

(নবাসে নিশাণ হয়ে প্রখাসে কেন এমণ। 

যে দেখ হন্দ্রিয় পাব, এ নহে স্বকীম় গ্রাম, 

আক্স তত্ব ।নণজ ধাম, কর হার অন্থেষণ। 

পঞ্চ ভূ গম দেশে, বড়, ভুতের উপদেশে, 
জব কেন অন্র্দেশে, 'দশে থেল কি কারণ! ৯। 

রচিত গ্রস্থ 

লেখক-হিসাবে সে-যুগে নীলরত্বের যথে্ট খাতি ছিল। তাহার রচিত 

গ্রশ্থাবলীর মধ্যে যেণ্ডলি আমার দেখিবার স্থবিধ। হইয়াছে বা যেগুলির. 

উল্লেখ সাময়িক-পত্রে পাইয়াছি, নিয়ে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় 

দিলাম £-- 



১। কবিতা রজাকর ৷ ইং ১৮২৫ । পু ঈ৬। 

এই পুত্তকের ২য় সংস্করণ (পৃ. ১৬৬) ১৮৩০ শ্রষ্টাবে শ্রীরামপুর হইতে 
প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে মাশয্যান সাহেব প্রবাদবাকাগুলির 
ইংরেজী অন্থবাদও সংযোজন করিয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণের 
পুস্তকের আখথ্/া-পন্তররটি এইরূপ :--- 

কবিও। রতাকয়। অর্থাৎ মঞ্চের মধো পণিতের হ্যায় বত! ও সম্ভাতা 

হওনের জন্ত মুগম উপায় স্থির করিধা যে দকল কবিতার এক ভাগ ভাষা! কথার 

মধ্যে সর্বদা সকলে প্রমীণ দিয়া পাকেন ভাহার সম্পূর্ণ জোক মুলগ্রন্থ পুরাণ ও 
স্তি ও অস্থান্ত ধর্ম শাস্ত্র ও নীতি শাস্ত্র ও কাবাশান্ত্রাদিহইতে উদ্ধার করিয়। অখচ 

যথা শ্রুত মহাজন গৃহীতবাক্য ও নাধুবাক্য ও কবিব।কাগ্রত্তি উদ্ভট কষিতা একত্র 
করিয়া এবং তাহার অর্থও আন্ুষঙ্্িক ইতিহাস ও পরিহাস গৌড়ীয় ভাবায় 

রচন। করিপ। শ্রীপীজ্রত শর্মকতৃকি যাহা সংগুহীত হয় তাঁহ। ইঙগরেজী ভাবায় 

তরজমার সহিত দ্বি শীয়ব(র ভ্ীরামপুরে মুত্রাঙ্থিত হইল সন ১৮৩৪ 

২। জ্্যোভতিব। ইং ১৮২৫। 

২৩ জুলাই ১৮২৫ তারিখে পমাভার দর্পণ' লেখেন +- 

“**সন্প্রতি প্রাচীন জ্যোতিষ যামল ও ফেরলী ও ম্ববোদয় ও 

সর্ববার্কচিস্তামণিপ্রভৃতি গ্রস্থেব সাঝোদ্ধার পূর্বক জ্যোতিষের ফল এক্যের 

নিমিতে শীৃত বাবু নীলরত্ব হালদার মহাশয় এক গ্রন্থ প্রস্তত করিয়াছেন 

রী গ্রন্থ অতি আশ্চধ্য ও অনেক লোকোপকারি হইয়াছে যেহেতুক এই 

সকল প্রাচীন গ্রন্থ ও তাহীর সন্দর্ভ এদেশে প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল অতএব 

এই সংগ্রহপ্রস্থ হওয়াতে এ সকল গ্রন্থ ও তাহার সন্দর্ত পুনঃগ্রকাশিত 

'স্থইল' তন্দারা লোফের! অনায়াসে শুভাঁগুভ জানিতে পারিবেফ এবং 
. প্রম্পর। সন্ধে চিরকাল থাকিবেক। 



৩। পরমায়ুং প্রকাশ | ইং ১৮২৬ পৃ. ৬৮ । 

এই পুত্তকের আখ্যাপত্রহীন ছুই খণ্ড দেখিয়াছি। পুত্যকের 
'গোড়ায়--."“অথ নীলবত্বজ্যোত্িঃ প্রথমাভাগ্াং প্রথম কির্ণে। পমাকঃ 

প্রকাশ 7৮ এবং শেষেসমাপ্তোসং গ্র্থ শকাবধাঃ ১৭৪৭ 

২৯ মাঘ ॥৮ দেওয়া 'আছে। 

৪। আদ প্রকাশ। ইৎ ১৮২৬। পৃ ৬ল। 

এই পুস্তকের আখ্যাপব্রহীন এক থণ্ড দেখিয়াছি। পুস্তফের গোড়ায়. 

"অথ দীপ জ্যোতি গ্রথমাভায়াং দ্বিতীয় কিবণে। অনুৃষ্ট প্রকাশ ॥* 
এবং শেষে-দাশকানধাহ ১৭৪৭ ফাগ্গণী পুরিমা | লমান্তোয়ং গ্রন্থ ॥৮ 

দেওয়। আছে। ৃ 

€। বন্ছদর্শন | ইং ১৮২৬। পৃ, ১৪৭। 
[0১ 13020070190, 97 50005 90996501098) 1051504070৫ 

০0112515907 00 1০613 10 14055 %৮ 0156 2150 2557, 1218) 18651070166, 

90185166) 4587817) %%:4775086 027080025, 0০000115085 ই ৬..1758178 

91050, 14& 11095961859 01118 ০01 00971070891 

বন্তার্শন অর্থাৎ উংপণীয় ও লাটিনজাতীয় ও গৌড়ীয় ও সংস্কৃত ও পাব্য ও | , 

আরবীয় ভাপার ব্বিধ দৃগাস্ত ও নীতিশিক্ষ/। শ্রীদীলয়ত উন 

সংগৃহীত | 560১0018305, 

“্স্থাবস্তে অনুষ্ঠান পত্রে” এই পুশুক প্রচারের উদ্দেশ্য যি 

লিখিতেছেন ৮ 
*বহুকালাবধি বন্ভাষার বহুবিধ পৃষ্টান্ত সংগ্রহ করণে বছতর যত্ব 

ছিল যেচেতৃক এক গ্রন্থে দৃ্িক্ষেপ করিলে বহুদর্শা হগ্ডনের সঞ্ভাষনা হয 
অতএব এই সংগ্রচ ভিরজাতীয় প্রপিছ বাহ্থয এবং শান্োক্তিয কচাৎপর্ধ্য.. 

স্বজাভীয় শাছ্োক্তি ও চলিতোক্তির সহিত এ্রক্যবাক্যত|-ও সমগ্বায় ফরিয! 
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সপ্পরতি নিবদ্ধং। কলিকাতা ইঞ্টানহৌপ, ঘঙ্তীলঙ্জে বহুবাজারীয় পশ্ঠিষ 

চুপাশ্গলিকি ধ্ং পর্ব ১৮৫ মংখ্যক ভঘনে প্রলালচাদ বিশ্বাস প্রীঈশ্বরচন্্র বনু কর্তৃক 

মুত্রিতং বডৃব । শকাব্বাঃ ১৭৭৪ ১২৫৭ সাল। 

৯। শ্রর্গতগানরত্ব । ইং ১৮৫৩। 

১৩ এপ্রিল ১৮৫৪ তাবিখের 'দৎবাদ এভাকরেঃ প্রকাশ £-- 

সন ১২৬৭ সালের সমস্ত ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ 1-- "অগ্রহায়ণ 

মাস।-""বাবু নীলরও হালদার মহাশয় “শ্রতিগানরত্র' নামে এক প্রকৃষ্ট 

পুস্তক প্রকাশ কবেন। 

১০। পার্বতী শীত রং । ইহ ১৮৫৪1 পৃ ৩২। 

পাব) গীত রত্রং। অর্থাৎ সগশতী চণ্তা প্রনীত শক্রাদি মাহ গডে।আ ভাস 

গ।নং বহুবিধ সংস্কৃত ছন্দ: প্রবন্ধেন তথ। ভাব! পদ্যেন শীনীলরত্ব শর্মব। বিরচিতং । 

কলিকাতা নগরীর ভান্ষর যগ্রালয়ে সুদ্রাকিত মহুৎ। সন ১২৬১ । 

র্ 

বেমন অধরগণে, রাখিল। গে। মহারণে, 

আমারেও নিজ গুণে, রাখ হুর্গা তদাকারে। 

ভদ্রকালি তত্র কর, অভদ্র সকল হর, 

শীহরি তক্তি বিতর, নির্জদরা সহকারে | 

নীলরত্ব এই চায়, ধরিয়া ভোমার পায়, 

মুক্ষির"তুমি উপাক্র, বুঝেছি শান্তর বিচারে । 

১৭ অক্টোবর ১৮৫৪ ভারিখে সেশ্বাদ ভাক্করে' এই ু্তিকা 

স্যালোচন। প্রকাশিত হইয়াছে । 
রঃ ক স্ 



খ্রস্থীবঙী . &৩ 

নীলরত্ব হালদারের আরও একখানি পুস্তক প্রকাশের সঙকপ্লের ফখ। 
"জানা যায়। ২৭ জুন ১৮৫9৪ তারিখের স্বাদ ভাক্করে প্রকাশ $-- 

শীযুক্ত বাবু নীলরতু হালদার মহাশষ স্বনাম প্রস্িদ্ধই আছেন 
যদিও বিখ্যাত ধনি বাবু নীলমণি হালদার মহাশয় উত্ভমদাতা ছিলেন 
তখাচ তং পুত্রত্ব ব্ধপে নীলযত বাবুর শার5য় প্রচার করিতে হয় ন 
যেহেভুক নীলগন বাধু বিবিধ ভাষায় বিদ্বান ও গন্থকর্তী নামে সর্বান 

পুণ[চত হইগাছেন এতদ্দেশীঘ প্রসিদ্ধ দমি সম্ভানদিগের মধ্যে কোন 

বক্ষ নীলণক় বাধুব সায় লিখন পঠন ও জ্ঞান কথন বিভঠালোচন গান 

খাছ্াদি বিদয়ে স্খাত হইতে পারেন নাই উল্ত বাধু অনেক গ্রস্ক 

করিয়াছেন হার কৃত পুস্তক সকল পাঠ কিয়া বন লোকের জ্ঞান 

লাভ হইরাঙ্টে। হংলদার মহাশয় প্রথমাবহ্থায় নান। কাব্য গ্রন্থ কপিস্বা 

ছিলেন তাকাতেই স্টাহাৰ কবিতা শক্তি প্রকাশ পাইয়ানথে তৎগদ্ে 

নীলরন্ধ বান্ ভগান বিষন্ুক পুপ্তকাদি দন কারতে প্রবর্ত হগেন তাহাতেও 

নি মধ্যে স্ুগুতিচ ত হইয়াছেন এবং এইক্ষণে শ্রযুত খানু এক 

$রুতপ ক্স আরশ নাবয়াছেন তাহাতে আমরা আশ্চর্য জান করিতেছি, 

পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থন| করি তদুঙ্দান পরাধণ হালদার বাবুর অভিলাধ 

পরিপূর্ণ হউক। 

আমগা বিশেধ জ্ঞাণি রাদা রামমোহন রায় মহাশন্থ গান খানা 

ভগব্ধগীতার সূটার্থ মকঙ্গ প্রকাশ করিতে চেিত হইয়াছিলেন কিন্ত 

সময়াভাব কিশ্বা অন্ত কোন কারণ বাহাই থাক কলে জ্রাশি প্রধান 

সাঙ্গা বাহাছরও 'তাছহাতে সিদ্ধাভিলাষ হইতে পারেন নাই কেবল একটা 

গানের মধ্যে এই মাহ লিবিউ করিয়াছিলেন “৬প্য বিষয়! বেগ 

নিল্রেগুণ্যো ভব রে," ইহার মূল তগবদ্গীতার গ্লোকাদ্ধ এই “তেগুণা 

বিষগ্কা বেদ নি+গ্রগুণে]। ভবাবদুন” রাজা রামমোহন বার যাহাতে বিস্তপ্ 

্যাকুল হইয়াছছিলেন বাবু নীলরদ্ক হালদার মহাশয় সেই বিষয়ে যোগান 
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হইয়াছেন অর্থাৎ ভগবদ্গীভার সাধোদ্ধার করিয়! গান রচন। কিতেছেন 

“বাবু নীলরড় বাহ! ধরিয়াছেন তাহ অপূর্ধরত্ইই করিবেন অতএব 

আমরা '্ সকল গালাদুত গান পিপাসু তইয়া। চাকের মার রভিলাষ। 

নীলরত্ব নিজেই থে গ্রন্থঃচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে৮অপরের 
গ্রন্থ প্রকাশে আগ্ুক্ল্য করিষাছেন। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । 

১৮২১ খ্র্টান্দে রামমোহন রাধেব প্রতিপক্ষ গোৌবীপাান্ত ভট্টাচাধ্য 

রংপুরে '্ঞানাঞন' দামে একখানি বিচাব-গ্রথ্থ বচন! করেন। মধুদ্দন 

ঘর্বালঙ্গারেব ভুঁগিক। পহ ইহাত একটি সংসবণু ১০৯০ শ্ীষ্জাঝের ছায়া, 

মাছে গ্রকাশি নও হন; অর্বাশিগ্কালের ভখিকবাদ্ধ প্রকক 

এই ত।শ্বধে সনপাধারণ লোকন কক মাগি অথচ অন্দর 

অগ]াদ শঞ্চষ পবপ্পরা প্রচলিত 3 ইবাপক ধা চা ক্বাধনির সাম শং 

তক শমাগ ইঠয়াছে টার বাশ ব।সনানাযুখলজ দ্হনকাপি আত 
ডি. 4 

গোরা ভদাচা? যা বিয়া ত ক্গণাদি বনঢাভুতয় প্িস্থতিণ 

বাবহগায বিবিপোপনিষহ স্বুত্তিপুরাণে তন শ্বায় দাদ সাখা পতিত 

গামাংলা 5 শন ঠক নামা প্রমাণ সমু এ ন্িিহাভতীয় শবে আর্থাং 

পাধসী আনব প্ড়তি খুলি হলীকিক পরাণ ও সব্গুজিথাবা 

কুতকেব উচ্ছেদপকাক বোপ্রণীন তন শপরংবতিক চিপকালানগ্তিত 

আবগীদ তারতবরীয় চাডববর্ণ বধ খথণকাপে সমণ্য হী বণ 

হং এই প্ম বিয়ে স্বঙ্গাতায় ও বিজাচীদু লোকম্মুতকর্তৃক যেন চল 

[বঙঞগাবাদ এংহটনের সভাবনা ৩1৮15 বানা শাস্াগ প্রমাণ ও 81৭ 

ও সল্যু[ক্তথাব। নিবাকবণার্বে জ্ঞানাজন নামে গ্রন্থ প্রত দবয়াদ্েণ 

ইই। সন্থচম্মণ মাজেবই জুশ্রাবা ও আদসণায হত বধানে যখাথ [গেলেন 

বুতধন ভ্রীযুত বাবু লীল্ত্ত হালদারের বিশেষ আগ্কল্যন্থাবা বহুযঠে 

খুত্রান্কিত করা গেল 1--. 
শা পাপা 

১ 



জ্বীরজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
রচিত ও অম্পাপদিভ গ্রন্থ. 

'বাদপত্র সকালের কথা 
দুই থণ্ডে সম্পূর্ণ, পরিষতিত ও গরিবন্জিত সচিত্র নংস্করগ। 

সেকালের বাংলা সংবাগগঞ্জে বাঁডালী-লীষদ মধদ্ধে ঘে-নকল তথ্য পাওয়া 

মায়, এই পৃস্তকখা'ন তাহার সন্ধান । মুল £ ১৯ থণড 91% 
হয থওড ৬. 

বঙ্গীয় নাটাশালার ইতিহাস 
পারধ্তিত ও খরিবদ্ধিত সচিত্র পাদ্ষরণ | 

» ১৮] শতাব্দীর শেষ জাগ হইতে সু করিয়া ১৮৭৬ ইটা পরান ধর্গীয় 

পাটাশালার ধারাবাহক ইতিঃ1স। মূল্য ২, 

বাংল! সাময়িক-পত্র 
বাঁজা-গাহিত্যের গ্রম।রের সহি বাজ সানদিকশপত্রের ঘমিট থে. 

আাছে। এই পুস্তকে ১৮১৮ হইতে ১৮৬৭ গাব পর্ধান্ত সমস্ত বাল মাগারফ- 

পত্রের ইতিহাস লিপিবদ্ধ ্গাছে। | সলাত, 

রবান-্রন্থ-পরিচয় খত 



আ্যাহত্যস্দাধিক- ৩৭ লক 

গে গজল মুলা 15 আজ, কেবল ১৬১ ১৮১ বি তি হত ১ | 

১ 

ছ | 
শু 

& চে 

৩ ৫ 

₹৮ ৪৯ ডে ৮ 

১৪ $. 

১ । 

১৬ | 

১৭৭ 

কলীগুসন্প দিহ (1 ২% সক্কণে 35 আত্রজেন্দনাথে কে 

কুপ্তকমল ভ। (ঢাধ্য ** & 

নৃ্জীষ [াশলহণর (২ সদন) ঞ 

ভনর্নচগণ বন্দে পাদাগ হল হন) ্তী 

ব!রনাখাকণ ভকবত (২৭ সংককশ 8 পু 

রা 1ম বন ২ পক) 0 খ্ 

গ্পকিশে ক ভঙ্ঙচা য় (২৭ সই এ. 

সেবন ভর তর্ক 2 £ ৭. 7 বকা) খ 

পাম্চক্ত্র [বিল1711 সব, 
হান হু নন্দনাখি 'কীথ দাযগ 1 উকি উতাহিছত ঁ 

ঈশ্ববচত্ গুপ্ত (কল ইজ 

ছারা বত তিক রন. ৃ ১ 

গাতব্াশাখ বিস্ঞাতু ঠ ৯% ঠা 

হকসকুন।র দিন রর € হস ১ ডা 

গর 851৮1ল সর্বলকার। এ 

মম হন -তিকালহী।ন (২ সং রঃ টি 

ফেট উইলিয়্ কা লতসিন ০14৬  আস্ণ ৪ এ 

উলিয়ম কেন , (ইছ সং্্ণ) উিসননী নু রঃ 

াম্যযাহন সার (২ ফংসবিন) শত খুন।ণ দস্যাগ, 

গ্বৌঝমোহন বিক্যালক্কার, বাছাযোহন সেন, রা 

বঙ্ঈমোসন গহুমদাদি লীলয়ছ হালদ।ও (ই সং) ঞ্ 

ঈগরচত বিছ্াঠলাগ্ৰ 0 ঃ 

প্যাবীচোছ মি 
টং ট ও ত্র 

রাধাকীী দেখ ৃ নি চলিযোগেশচজ বগি 
মীন পতি এ 

উজ, জমাথ্ পাজ্জিিপ 

-বন্ধিম্জে চঠ্টেপ।দ্যমে রা ' লীন কান্ত দাধ 

দিবেনা বলোনা 

মধুদদেন দত্ত ৰ ভীবজেজ্রদাধু বন্দে লি 












